
JAAROVERGANG 2018-2019 

 

ItsClean 

Prijswijzigingen 

Als je de prijzen/factuurbedragen aan wilt passen voor het nieuwe jaar dien je deze stap 

vóór de jaarovergang te doen. De prijswijzigingen worden per direct toegepast, hier kan 

geen datum ingegeven worden.  

Let op: Wil je nog niet gefactureerde factuuropdrachten ook gelijk meenemen dan dient 

parameter pw03 op 1 te worden ingesteld (Onderhoud tabellen ItsClean). 

Controleer eerst of de document definitie ‘cleanprijswijzigingen’ aanwezig is (module 

Algemeen). Als deze nog niet aanwezig is dient deze document definitie geïmporteerd te 

worden.  

Prijswijzigingen per projectsoort 

→ Alle opdrachten met dezelfde projectsoort zullen procentueel gewijzigd worden. 

• Ga naar Onderhoud tabellen ItsClean. 

• Ga dan naar het tabblad ‘Projectsoorten’. 

• Vul in de kolom ‘% Prijswijziging’ het percentage in. 

 

• Bevestig de wijziging met Enter. 

• Sluit dan de onderhoud tabellen af. 

• Start opnieuw de functie Prijswijzigingen. 

• In de kolom % staat bij de betreffende projectsoort het ingevoerde percentage. 

 

• Indien nodig kun je hier eventuele wijzigingen nog handmatig doorvoeren. 



• Klik dan op ‘Start selecteren/ bewerken’. 

• Klik op ‘Wijzig en maak verslag’, zodat er een overzicht opgemaakt kan worden. Dit 

overzicht kun je dan controleren om te zien of de prijzen op de juiste manier 

aangepast worden. 

• Klik dan op ‘Maak wijzigingen definitief’ en het systeem zal de prijswijzigingen dan 

doorvoeren in de database. 

• Afsluiten. 

• Ga terug naar Onderhoud tabellen ItsClean en verwijder daar de eerder ingevoerde 

percentages. 

Prijswijzigingen per project 

→ De wijzigingen worden per project ingevoerd, de verhoging kan op deze manier per 

debiteur, per project en/of projectdetail aangepast worden. 

• Ga naar ItsClean en open de functie ‘Prijswijzigingen’. 

• Selecteer indien gewenst onderin specifiek een klant of projectsoort. 

• Klik dan op ‘Start selecteren/bewerken’. 

• Het scherm staat nu in een wijzigings-modus. 

 

• De kolommen ‘%’ en ‘Nieuw’ kunnen gewijzigd worden door daar een percentage of 

een prijs in te voeren. 

• Met ‘Annuleer selecteren/bewerkingen’ kun je de wijzigingen met één klik ongedaan 

maken. 

• Als je de wijzigingen door wilt voeren klik je op ‘Wijzig en maak verslag’, zodat er een 

overzicht opgemaakt kan worden. Dit overzicht kun je dan controleren om te zien of 

de prijzen op de juiste manier aangepast worden. 

• Klik dan op ‘Maak wijzigingen definitief’ en het systeem zal de prijswijzigingen dan 

doorvoeren in de database. 

• Afsluiten. 

  



Jaar- en periodeplanning 

Let op: zorg ervoor dat je in de meest recente versie van ItsClean aan het werken bent 

(2.550). 

Het is belangrijk om eerst de volledige beschrijving te lezen, inclusief de 

bijzonderheden, alvorens te starten met het uitvoeren van de jaar- en 

periodeplanning! 

Controle op al bestaande werkopdrachten voor 2019 

Alvorens je gaat starten met de jaar- en periodeplanning is het goed om eerst een 

overzicht uit te draaien van eventuele werkopdrachten die voor het nieuwe jaar al 

klaargezet zijn. 

• Ga naar ItsClean en dan de functie ‘Uitgebreid overzicht werkzaamheden’. 

• Geef hier de gegevens in voor het nieuwe jaar en maak het overzicht. 

 

• Controleer goed of deze werkopdrachten verwijderd mogen worden tijdens de 

jaarplanning of niet. Loop ze desnoods zelf even langs. Bij de jaarplanning wordt 

gevraagd of alle werkopdrachten voor 2019 verwijderd mogen worden ja of nee. 

 

Indien ja: Dan kan het zijn dat opdrachten die bewust al gepland zijn voor 2019 ook 

verwijderd worden en deze niet alsnog worden aangemaakt. 

 

Indien nee: Dan kan dit betekenen dat er dubbele werkopdrachten gaan ontstaan, 

doordat deze ook bij de jaar- en periodeplanning nog aangemaakt worden. 

 

Als er dus werkopdrachten moeten blijven bestaan omdat deze bewust zijn 

aangemaakt is het raadzaam om alle andere werkopdrachten, die wellicht onbewust 

voor 2019 zijn aangemaakt te verwijderen. Bij de jaar- en periodeplanning kun je er 

dan voor kiezen om de werkopdrachten NIET te verwijderen. De juiste 

werkopdrachten blijven dan bestaan. Het enige wat dan kan gebeuren is dat deze 

alsnog dubbel aangemaakt worden, maar dat is afhankelijk van de inrichting van het 

project en of het vinkje bij ‘verlengen’ aan staat. 

  



Jaar- en periodeplanning uitvoeren 

Het aanmaken van de werkopdrachten voor het nieuwe jaar bestaat uit 4 stappen: 

1) Controleren of er al werkopdrachten zijn aangemaakt in het nieuwe jaar. 

2) Controleren of de projectdetails goed zijn ingericht. 

3) Opmaken controleverslag en controleren. 

4) Planning definitief maken. 

Let op: Alvorens de functie ‘Jaar- en periodeplanning’ te openen kan het handig zijn om 

parameter pp02 op 1 te zetten (Onderhoud tabellen ItsClean). In dat geval wordt deze 

functie dan altijd geopend met het selectie scherm en wordt niet eerst alles ingeladen. 

 

1) Controle te plannen periode 

• Open de functie ‘jaar- en periodeplanning’ in ItsClean. 

• Zorg ervoor dat via ‘Extra selecties’ de periode goed staat evenals de selectie op het 

gehele nieuwe jaar. 

• Klik vervolgens eerst op ‘Controle te plannen periode’ om te controleren wat er voor 

het nieuwe jaar al klaar staat aan werkopdrachten. 

• Er kan dan een melding komen met daarin het aantal werkopdrachten dat al is 

aangemaakt in die periode. Er wordt dan gevraagd of deze verwijderd mogen worden. 

Controleer dus goed of je deze mag verwijderen of dat deze destijds bewust al voor 

het volgende jaar zijn aangemaakt. Dit doe je aan de hand van de controle die je 

hebt gedaan met het ‘Uitgebreid overzicht werkzaamheden’. 

 

• Indien gekozen wordt voor "Nee" kunnen dubbele boekingen plaatsvinden. Indien 

gekozen wordt voor "Ja" zal eerst een melding van het aantal te verwijderen 

jobrecords worden gegeven. 

 

2) Controleren van de projectdetails 

Na het controleren van de periode moet er gekeken worden naar de inhoud van de grid 

ofwel de projectdetails. 

Het is raadzaam om de werkopdrachten per projectgroep aan te maken. Op die manier is 

je selectie kleiner en is er meer overzicht. Tevens kun je tussentijds ook niet stoppen of 

bewerkingen opslaan, wat betekent dat je achter elkaar de handelingen zult moeten 

uitvoeren. 

• Via het selectiescherm of via ‘Extra selecties’ kun je een selectie maken voor een 

klant of projectgroep. 

• Klik op Akkoord. 



 

• Het volgende scherm toont gegevens m.b.t. frequentie, interval, looptijd, startweek, 

verlengen en kopie jaarplanning. 

• Er worden markeringen aangegeven voor projectdetails die extra aandacht verdienen. 

 

Controleer op kopie jaarplanning 

• Sorteer voor het gemak de kolom JP zodat je bovenaan alle projectdetails ziet waar 

het vinkje voor kopie jaarplanning aan staat. 

 

De functie kopie jaarplanning kopieert letterlijk alle bestaande werkopdrachten in het 

huidige jaar naar het nieuwe jaar. 

Ook wordt hierbij gekeken naar de originele planning. Dit houdt in dat als u tijdens het 

aanpassen van de werkopdrachten GEEN gebruik hebt gemaakt van de handeling 

‘Opslaan week/dag toekomstige planning’ het systeem daar in de toekomst ook geen 

rekening mee kan houden. 

 

In de jaarplanning wordt hier een arcering voor aangegeven, zodat gezien kan worden of 

deze handeling is toegepast ja of nee. 



 

Verder kan het ook zijn dat de frequentie van het detail afwijkt van de daadwerkelijk 

aanwezige werkopdrachten in het huidige jaar. Hier zal je dan moeten kijken hoe het 

project gekopieerd zou moeten worden. 

 

Zo kan het zijn dat er bijvoorbeeld extra werkopdrachten zijn aangemaakt, bijvoorbeeld 

voor het crediteren van een opdracht of werkopdrachten juist verwijderd zijn i.p.v. 

geannuleerd. Deze kun je dan vervolgens uitsluiten. 

• Klik met je rechtermuis op het vinkje. 

 

• Geef in het scherm aan welke week je wenst uit te sluiten t.b.v. de kopie naar het 

volgende jaar. 

• Dit kan ook vanuit het projectdetail – tab 4. Werkopdrachten gedaan worden. 

 

Ook wordt er gecontroleerd op projectdetails met Kopie jaarplanning o.b.v. Interval. Dit 

gaat namelijk niet samen. 

 

Tot slot kan het ook voorkomen dat het detail wel op Kopie jaarplanning staat, maar 

geen vinkje bij Verlengen heeft. In dit geval zal het systeem ook GEEN werkopdrachten 

voor het nieuwe jaar aanmaken, omdat het vinkje Verlengen leidend is. 

  



Overige controles 

Naast een goede controle t.b.v. van de details waar het vinkje Kopie jaarplanning 

aanstaat dienen er ook nog andere zaken gecontroleerd te worden. 

Het kan zijn dat bij de planningsregels medewerkers in het projectdetail zijn toegekend 

die al uit dienst zijn getreden. Dit zou dan aangepast moeten worden, omdat het 

systeem anders de nieuwe werkopdrachten ook aan die medewerker toekent. 

 

Ook kan het zijn dat de startweek groter is dan je zou verwachten o.b.v. de frequentie. 

Hier zou de startweek moeten staan die in het nieuwe jaar als start van de 1e 

werkopdracht zou moeten gelden. 

 

Als de startweek = 0, dan kan het systeem ook geen werkopdrachten aanmaken. 

 

En indien er zowel GEEN frequentie als GEEN interval is ingegeven dan worden ook geen 

werkopdrachten aangemaakt. 

 

 

Aanpassingen doorvoeren 

Met behulp van deze signaleringen kunnen eventuele ‘fouten’ voorkomen worden. Om de 

aanpassingen door te voeren wordt aangeraden om dit in het project zelf door te voeren. 

Zorg ervoor dat de jaar- en periodeplanning niet in Transactie modus staat. 

Vanuit de eerste 5 kolommen kun je dan doorklikken naar het betreffende project. Door 

middel van verversen (F5) worden deze wijzigingen doorgevoerd. 



Ook is het mogelijk om eventueel sommige aanpassen direct in de grid door te voeren. 

Echter dit wordt dan NIET bewaard als je tussentijds de functie wilt afsluiten. Dit is 

mogelijk voor de rubrieken ‘Verlengen’, ‘Jaar’, ‘Looptijd’, ‘Frequentie’, ‘Interval’ en 

‘Startweek’ (Indien echter sprake is van roosteropdrachten is dit niet mogelijk). 

 

3) Opmaken controleverslag en controleren 

Als de projectdetails nagekeken zijn en aanpassingen zijn doorgevoerd kan er een 

controleverslag opgemaakt worden. Dit verslag geeft dan een inzicht in hoe de 

werkopdrachten in het nieuwe jaar gepland worden. 

Neem dit verslag ook nog door om hier de laatste ‘fouten’ nog uit te kunnen halen en sla 

het verslag op, zodat je het later nog zou kunnen bekijken. 

• Klik op de knop ‘Maak plannen en verslag’ – dit kan alleen als er gekozen is (geweest) 

voor ‘Start selecteren/ bewerken’. 

 



 

4) Planning definitief maken 

• Klik op ‘Maak planning definitief’. 

De functie maakt dan de werkopdrachten voor het nieuwe jaar aan en zal zichzelf 

afsluiten. 

* Het aanmaken van werkopdrachten gebeurt alleen bij de projectdetails waar het vinkje 

Verlengen is aangezet. De projectdetails in de grid welke GEEN vinkje bij Verlengen 

hebben, worden wel getoond, maar niet meegenomen t.b.v. het aanmaken van de 

werkopdrachten voor het nieuwe jaar. 

* Er zijn wijzigingen doorgevoerd in de layout van het controleverslag. Indien u de 

nieuwste versie wenst uit te draaien dient de document definitie ‘cleanperiodeplanning’ 

opnieuw gekopieerd te worden. Hier kan de helpdesk of de consultant mee helpen. 

  



Wijzingen projectnummering en factuurnummering 

De project- en factuurnummering kan voor het nieuwe jaar aangepast worden. 

Hiervoor moet de numerator veranderd worden ná aanvang van het nieuwe jaar, doch 

vóór het invoeren van een nieuw project dat jaar/aanmaken eerste factuur. 

Wanneer in de nummering geen jaartal verwerkt is, hoeft de nummering niet aangepast 

te worden. 

• Ga naar ‘Onderhoud tabellen ItsClean’. 

• Ga naar tabblad ‘Parameters’. 

• Verander in de regel #prj – numerator projecten de waarde door te dubbelklikken in 

deze kolom, bijvoorbeeld van 18117 naar 19000. 

• Ditzelfde geldt voor de factuurnummering. 

• Opslaan met Enter. 

 

 

Let op: Het kan zijn dat de factuurnummering gebeurt vanuit Onderhoud tabellen 

AaFinancieel. Dan hoeft het bij ItsClean niet aangepast te worden. Zie hiervoor 

parameter cf40 (Onderhoud tabellen ItsClean).



ItsTrade 

Artikelprijzen van ItsTrade kunnen met dit programma, batchmatig, per artikelgroep 

en/of individueel gewijzigd worden. Dit is vergelijkbaar met uitgeschreven proces onder 

ItsClean. 

 

Prijswijzigingen ItsTrade 

• Open onder de module ItsTrade de functie ‘Prijswijzigingen ItsTrade’. 

• Maak in het geopende scherm een selectie op Artikelgroep of Van artikel t/m artikel. 

• Klik onderin op ‘Start selecteren’, zodat de grid gevuld kan worden met de 

geselecteerde artikelen. 

• De artikelen met een vinkje worden meegenomen in de bewerking. Met de 

rechtermuisknop kun je kiezen voor het selecteren of deselecteren van de alle 

artikelen. 

 

• Nu kun je op 6 verschillende manieren de prijzen wijzigen: 

o Inkoopprijs + waarde → toevoegen met welke specifiek bedrag de prijs aangepast 

moet worden. 

o Inkoopprijs * waarde → voor het vermenigvuldigen met een percentage (10% is 

dan 1,10). 

o Verkoopprijs + waarde → zelfde als inkoop, maar dan voor de verkoopprijs. 

o Verkoopprijs * waarde → zelfde als inkoop, maar dan voor de verkoopprijs. 

o Verkoopprijs = inkoopprijs + waarde. 

o Verkoopprijs = inkoopprijs * waarde. 

Let op: bij de punten 3 t/m 6 wordt rekening gehouden met de prijs inclusief of exclusief 

btw, afhankelijk van de inrichting onder parameter tv05 (Onderhoud tabellen ItsTrade). 

• Klik op ‘Start bewerken’ en de prijzen worden berekend en kunnen nog handmatig 

aangepast worden. 



Prijswijzigingen modelorders 

Het is mogelijk om in ItsTrade ‘modelorders’ aan te maken die fungeren als sjabloon voor 

andere orders bij die klant. 

• Open onder de module ItsTrade de functie ‘Prijswijzigingen modelorders’. 

• Klik onderin op ‘Start selecteren’, zodat de grid gevuld kan worden met de 

modelorders die opgemaakt zijn. 

• De artikelen met een vinkje worden meegenomen in de bewerking. Met de 

rechtermuisknop kun je kiezen voor het selecteren of deselecteren van de alle 

artikelen. 

• Deze functie biedt eveneens de mogelijkheid om de prijswijzigingen per Coderoute uit 

te voeren. 

• Vervolgens worden de prijswijzigingen die bij Prijswijzigingen ItsTrade zijn 

doorgevoerd omgezet naar de modelorders. Je kunt in deze functie dus geen 

bedragen/percentages ingegeven t.b.v. de aanpassing. Met deze functie zorg je er 

slechts voor dat de modelorders op dezelfde wijze aangepast worden. 

• Klik op ‘Wijzen prijzen’ om de prijswijzingen in die modelorders door te voeren. 

• Bij de modelorders waar dit op van toepassing was worden ‘groen’ gearceerd. 

 

 

Wijzigen verkoop- en inkoopfactuurnummering 

Voor het nieuwe jaar zal een nieuwe nummerreeks voor de verkoopfacturen van ItsTrade 

beginnen. Hiervoor dient de numerator veranderd te worden in het begin van het nieuwe 

jaar, maar in ieder geval vóór de eerste facturering in 2019 (alleen van toepassing dien 

er gebruikt gemaakt is van jaartalverwijzing in de nummering). 

• Ga naar ‘Onderhoud tabellen ItsTrade’. 

• Ga naar tabblad ‘Parameters’. 

• Verander in de regel #fac – numerator facturen de waarde door te dubbelklikken in 

deze kolom. Bijvoorbeeld 20180122 wordt dan 20190000. 

• Bevestig met Enter. 



• Dit geldt hetzelfde voor de nummering van de inkoopfacturen en orders. 

• Deze kun je aanpassen onder parameter #inf – numerator inkooporders/facturen en 

#ord – Numerator orders, dubbel op de waarde en pas deze aan. 

• Bevestig met enter. 

 

Let op: Het kan zijn dat de factuurnummering vanuit Onderhoud tabellen AaFinancieel 

geregeld is. Dan hoeft hier niets aangepast te worden. Zie hiervoor parameter cf40 

(Onderhoud tabellen ItsClean). 

  



AaPersoneel 

Collectieve vrije dagen 

Voor de overgang van AaPersoneel naar het nieuwe jaar dienen de collectieve vrije dagen 

ingelezen te worden. 

• Ga naar ‘Onderhoud tabellen AaPersoneel’. 

• Ga hier naar het tabblad ‘Vrije dagen’. 

• Hier staan alle collectieve vrije dagen opgenomen die in voorgaande jaren van 

toepassing zijn geweest. 

• Ga onderaan op een lege regel staan en klik met je rechtermuisknop. 

• Kies dan voor de optie ‘Importeer standaard vrije dagen’. 

• Voer in het volgende scherm het betreffende jaar in. 

 

• Nu worden alle collectieve vrije dagen ingelezen. 

• Let op: ongetwijfeld zitten hier dagen tussen die niet van toepassing zijn en dus 

verwijderd moeten worden, bijvoorbeeld Carnavals zondag of Vaderdag. 

• Deze kun je verwijderen met ‘delete’ op je toetsenbord. 

 

  



Perioden 

De perioden die gebruikt worden bij de rapportagefaciliteiten van het urenregistratie 

systeem worden ingeregeld onder Onderhoud tabellen AaPersoneel onder het tabblad 

‘Perioden’. Als geen andere informatie aanwezig is wordt automatisch de maandperiode 

gebruikt. 

• Ga in dit tabblad ook onderaan op een lege regel staan en klik met je 

rechtermuisknop. 

• Je krijgt nu de keuze uit een aantal opties, waarbij je kunt kiezen uit perioden 

maand, kwartaal en 4-weken. 

• Kies hier de periode die van toepassing is voor 2019. 

• Nu zal bovenaan of onderaan het aantal perioden ingegeven worden met de daarbij 

behorende code en data. 

 

  



AaFinancieel 

Met de overgang naar een nieuw jaar dient ook de financiële boekhouding aangepast te 

worden en ingericht te worden voor het nieuwe jaar. Naast de jaarafsluiting dienen ook 

de numeratoren (factuurnummers, boekstuknummers en ordernummers) aangepast te 

worden voor het nieuwe jaar. 

* Door wijzigingen in AaFinancieel zal het afsluiten van het boekjaar er anders uit zien. 

Lees onderstaande eerst goed door, alvorens u gaat starten met de overgang. 

 

Voorbereiding voor nieuwe gebruikers (indien eerste keer jaarovergang) 

Alvorens te beginnen met de afsluiting dient er een grootboekrekening aangemaakt te 

worden met Dagboekcode Balans (het is mogelijk dat deze al bestaat), dit wordt dan de 

beginwaarde voor het nieuwe jaar. 

• Ga naar ‘AaFinancieel’ en kies de functie ‘Beheer grootboek’. 

• Klik hier op tabblad ‘1. Rekeningen’ en ga hier op een regel staan en voeg een nieuwe 

regel toe met Insert op je toetsenbord. 

• Vul in de kolom ‘Rekening’ de gewenste grootboekrekening en omschrijving in, 

bijvoorbeeld ‘2900 beginbalans’. 

• Kies in de kolom Dagboek voor de code Balans. 

• Sla deze gegevens op met F6 of in de knoppenbalk. 

 

Als het jaar afgesloten is en de cijfers bekend zijn, dient de beginbalans handmatig 

ingevoerd te worden. 

 

Invoeren beginbalans 

• Ga naar AaFinancieel – Dagboeken. 

• Kies voor het dagboek Openingsrekening beginbalans. 

• Druk op de plus bovenin en maak een nieuw boekstuk aan. 

o Boekdatum = 01-01-2019 

o Boekstuknummer = 1 

o Omschrijving = Beginbalans 



• Bij Debet/Credit kan niets ingevoerd worden. 

Voer de beginbalansen van de balansrekeningen in: 

 

• Sla de gegevens op (vinkje bovenin). 

 

Vanaf hier voor alle gebruikers 

Aanmaken van een nieuw boekjaar 

• Blijf in het ‘Beheer grootboek’. 

• Ga dan naar tabblad ‘5. Instellingen’. 

• Dubbelklik op een lege cel in de kolom ‘Code’ en type daar het nieuwe jaartal in en 

klik op Enter. 

• Klik met de rechtermuisknop en selecteer de periode die je wenst aan te maken. 

• Onderin worden de periode getoond. 

• Sla de gewijzigde gegevens op. 



 

 

Jaarafsluiting 

Bij de afsluiting van het lopende boekjaar (huidig kalenderjaar) worden de saldi van alle 

rekeningen met de code balans overgeboekt naar het nieuwe boekjaar met als 

omschrijving 'beginbalans’ en boekingsdatum 01-01-xxxx (nieuwe jaar). Het eventuele 

saldo hiervan wordt geboekt op de betreffende rekeningen in het dagboek ‘balans’. 

• Blijf wederom in de functie ‘Beheer grootboek’. 

• In tabblad ‘5. Instellingen’ kies je voor het tabblad ‘Diversen’. 

• Lees eerst de tekst in het oranje vak. 

• Druk dan op de button Jaarafsluiting. 

• De transactie kan alleen uitgevoerd worden wanneer er geen transacties binnen deze 

module geopend zijn en in het nieuwe boekjaar nog geen boekingen in het dagboek 

‘balans’ hebben plaatsgevonden. 



 

Als laatste wordt het lopende boekjaar gekenmerkt als afgesloten en het nieuwe boekjaar 

wordt het lopende boekjaar. In het afgesloten boekjaar is boeken niet meer mogelijk. 

 

Let op: sommige tussenrekeningen moeten t.b.v. het nieuwe boekjaar op nul gesteld 

worden, met name de btw-rekeningen. Neem hiervoor contact op met uw boekhouder of 

accountant. 

  



Correcties aanbrengen 

Als u nog correcties wilt aanbrengen in het afgesloten boekjaar (bijv. accountant) kan dit 

door eerst de Beginbalans te verwijderen (van het nieuwe boekjaar). 

• Ga naar Dagboeken - Beginbalans en klik op de juiste openingsbalans. 

• Met de min-button kunt de openingsbalans verwijderen. 

 

• Ga vervolgens naar het programma Beheer Grootboek. 

• Hier kiest u tabblad 5 Instellingen. 

• U wijzigt hier het lopende boekjaar door het vinkje te verzetten. 

• Ook moet u minimaal 1 periode (bijv. december) openzetten om in te kunnen 

boeken. 



 

Let op: als u de numeratoren heeft aangepast voor het nieuwe boekjaar, dan moet u de 

numerator even tijdelijk terugzetten voor het aanbrengen van de correcties en daarna 

weer terugzetten! Als u gekozen heeft voor jaarnumeratoren hoeft dit niet. 

Na het aanbrengen van de correcties gaat u het boekjaar opnieuw afsluiten volgens de 

hierboven beschreven procedure. Het boekjaar wordt dan weer gesloten en het nieuwe 

boekjaar wordt weer het lopende boekjaar. 

 

Boekstuknummering 

Voor de overgang naar het nieuwe jaar dienen eventueel de boekstuknummers van de 

Dagboeken gewijzigd te worden. Wanneer er bij Dagboeken gebruikt gemaakt wordt van 

automatische nummering dan dient deze in het nieuwe jaar gewijzigd te worden. 

• Ga naar ‘AaFinancieel’ en ‘Beheer grootboek’. 

• Ga naar tabblad 3 ‘Dagboeken’. 

• Wijzig met een dubbelklik in de kolom Numerator de nummering van het gewenste 

dagboek. Bank bijvoorbeeld is 20180125 en wordt 20190000. 

• Sla de gegevens op. 

 

De numerator bepaalt het boekstuknummer van het dagboek. Met uitzondering van het 

dagboek Verkoop, de numerator van dit dagboek vindt u o.a. in Onderhoud tabellen 

ItsClean, AaFinancieel en/of ItsTrade. 



De bron mag naar eigen inzicht gevuld worden en deze komt terug in diverse financiële 

programma’s als boekingsbron. 

 

Jaarnumeratoren 

Het is ook mogelijk om bij bepaalde dagboeken te werken met jaarnumeratoren. Op het 

tabblad Dagboeken zet u bij het betreffende dagboek een vinkje in de kolom ‘Jaarnum’. 

In de kolom aan de rechterzijde van het scherm Numeratoren kunt u nu per boekjaar 

een numerator aanmaken. De oorspronkelijke numerator bij Dagboeken kunt u dan het 

beste op spatie (blanco) zetten. 

 

Het boeken van bijv. een inkoopfactuur in het lopende boekjaar (bijv. 2018) gaat zoals 

gebruikelijk. Wilt u een inkoopfactuur aanmaken voor een ander boekjaar (bijv. 2019), 

dan dient u eerst de boekdatum in 2019 in te vullen en daarna klikken op factuur 

aanmaken (+), dan wordt de correcte numerator gebruikt. 

 

Debiteuren- en crediteurennummering 

Wanneer in de debiteuren- en crediteurennummering een jaartalverwijzing is 

opgenomen, moeten ook deze numeratoren aangepast worden naar het nieuwe jaar.  

• Ga naar ‘Onderhoud tabellen AaFinancieel’. 

• Ga naar ‘Parameters’. 

• Verander in de regel #deb – numerator debiteuren de waarde door een dubbelklik in 

de kolom ‘Waarde’. 

• Verander in de regel #cre – numerator crediteuren de waarde door een dubbelklik in 

de kolom ‘Waarde’. 

Let op: Het kan zijn dat de factuurnummering vanuit Onderhoud tabellen 

ItsClean/ItsTrade geregeld is. Dan hoeft hier niets aangepast te worden. 



AaSalaris 

Jaarovergang: afsluiten loonjaar 2018 en openen 2019. 

 

Voorbereiding door klant 

• Wat is de premie % WhK (vast/flex/ZW), beschikking Belastingdienst (helft van flex + 

vast mag belast worden bij WN). 

• Afwerken loonjaar 2018: 

o Loonheffingen 2018 zijn allemaal aangegeven. 

o Eventuele eindheffingen zijn handmatig ingevoerd (zie document website). 

o Alle pensioenaangiften APG zijn ingezonden. 

o Op de website van APG controleren of alle aangiften van 2018 correct 

aangegeven zijn. 

o Loonjournaalposten 2018 zijn allemaal door geboekt (Let op: Handmatige 

mutaties in dagboek salaris!). 

o Journaalpost handmatig invoeren bij AaFinancieel voor eventueel zelf ingeven 

eindheffing(en) bij Aangifte Loonheffingen. 

• Map aanmaken: “Jaarovergang 2018-2019 AaSalaris”. 

• Maak de onderstaande jaaroverzichten 2018 via AaSalaris - Overzicht Loongegevens 

en sla deze documenten op in de map: 

o Eindejaarsuitkering SGB. 

o Verlofspecificatie (Let op: Vervallen verlof, zie website). 

o Verzamelloonstaat brede versie als A4 landscape (ook opslaan als spreadsheet 

met de optie “Output ook naar grid”). 

o Verzamelloonstaat APG pensioenfonds. 

o Waardering verlofuren. 

• Maak een afspraak om de jaarovergang in te plannen (073-5470076 / 

helpdesk@aariverside.com), de helpdesk kan deze afspraak inplannen. 


