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Boekhouden
Afdruk rappels: melding facturatiegroep
Bij de afdruk van de rappel heb je nu de keuze om de facturatiegroep af te drukken.
Deze vervangt dan het documentnummer. Vaak is het zo dat de facturatiegroep de
ouders meer zegt dan een documentnummer.

Afdrukken proef- en saldibalans: geen totalen klasse 5 en 6
In de laatste versie van Count-e was een klein foutje opgedoken waardoor de totalen van
de titelrekeningen klasse 5 en 6 niet meer werden afgedrukt. Dat is nu gecorrigeerd.

Fiches 281.10: uitbreiding met optie “bijkomend loon” leerkrachten
Het is nu mogelijk om bijkomend loon te vermelden op de fiche 281.10. Bijvoorbeeld
wanneer een leerkracht ingezet wordt in de betalende voor- en naschoolse opvang. Dat
vermeld moet worden op de fiches 281.10. Hiervoor moet geen RSZ of
bedrijfsvoorheffing berekend worden.
Om dit toe te passen kan je in het boekhoudplan bij de algemene rekening waarop je
deze kost boekt, in het veld fiche 281.10 de keuze “bezoldigingen andere” aanduiden.
Deze bedragen worden op de fiches vermeld onder punt 9a Bezoldigingen.

Ter info: je kan deze optie ook nu of later nog activeren. Alle boekingen van 2021 in het
aankoopdagboek worden automatisch meegenomen vanaf het moment dat deze keuze is
aangeduid.

Afdrukken dagboek diversen: keuze enkel afsluitboekingen
Via afdrukken – dagboeken – diversen heb je nu
afsluitverrichtingen af te drukken voor de gekozen periode.
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Algemeen
Jullie zullen merken dat het loginscherm er anders uitziet. Dit ter voorbereiding van de
mogelijkheid om aan te melden via Multi-Factor Authenticatie (MFA).
In de nabije toekomst wordt deze mogelijkheid voorzien via Microsoft of Google. Meer
info in de volgende updates.
Ter info voor de scholen die met Wisa werken: de synchronisatie van gebruikers van
Wisa naar Count-e zal uitgebreid worden. Het aanmelden in Count-e gebeurt dan met
dezelfde gegevens als in Wisa.
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