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Algemeen
Installatie Wisadcountesync op eigen server: verplichte update
Bij de nieuwe versie 4.29 van Count-e hoort ook een nieuwe versie van het
synchronisatieprogramma tussen Wisa en Count-e. Wanneer je een eigen Wisaserver in
beheer hebt, moet je deze installatie zelf uitvoeren. Alle info kan je terugvinden op onze
website.
In deze versie is er een belangrijke wijziging. Iedere synchronisatietaak kan je nu op een
eigen gekozen uur laten starten. Tot nu toe was er alleen een algemene starttijd en
werken alle taken vanaf dat uur uitgevoerd. Met deze wijziging zou je bijvoorbeeld ook
een bepaalde taak tijdens de dag laten lopen terwijl de rest ’s nachts loopt.
Per taak kan je een tijdstip invullen en dit telkens bewaren. We raden aan ofwel alle
taken op hetzelfde tijdstip te laten beginnen zoals het vroeger was. Ofwel om 5 minuten
tussen elke taak te laten.
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Update 4.29.2
Belacotax aangifte fiches 281.10 en 281.50 beschikbaar
We hebben de xml-bestanden voor de aangiftes fiches 281.10 en 281.50 aangepast aan
de nieuwste versie alsook de afdruk. Je kan vanaf nu de jaarlijkse aangiftes indienen via
Belcotax.

Boekhouden – Leveranciers: bankrekeningen niet actief zetten
Bij Leveranciers – Bankrekeningen kan je nu bestaande bankrekeningen op non-actief
zetten. Deze rekening blijven dan bestaan omwille van de historiek maar worden niet
meer getoond in het aankoopdagboek.

Boekhouden – klanten/leveranciers – afpunting
Wanneer je met deeldossiers werkt, worden hier de documenten getoond die je mag zien
vanuit je profiel. Maar het saldo was niet beperkt tot enkel je eigen deeldossier. Dat is nu
gecorrigeerd.

Verkopen – Dagregistraties (groepsgewijs) – Aanmaak
In dit scherm was een fout geslopen na de vorige update. Dat is nu gecorrigeerd. Dat is
ook zo voor het scherm correcties.
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Boekhouden
Afdruk openstaande leveranciers: vermelding betalingsopdracht
Bij de afdruk van openstaande leveranciers wordt vermeld of een factuur in een
betalingsopdracht zit. Een vermelding 1 geeft aan dat de betalingsopdracht is klaargezet,
2 dat er een bestand voor de bank is gegenereerd.
Ook bij de vervaldagbalans leveranciers werd dit voorzien.

Dagboek aankopen: melding datum en periode verschillend
Vroeger kreeg je een melding wanneer de periode en datum van het document niet
hetzelfde waren. Om het inboeken efficiënter te maken, hebben we deze melding in de
laatste update eruit gelaten. Nu hebben we dit nog een beetje verder verfijnd. Wanneer
je een document boekt in een vroegere periode, meer dan 1 periode eerder, zal je
opnieuw een melding krijgen. Boek je in de huidige periode +1 of -1 dan zal je geen
melding krijgen.

Dagboeken: extern document in kast wordt getoond
In de dagboeken kan je in het overzicht nu zien of er een document in de kast is
geplaatst. En dit bij alle types dagboeken.

Afdrukken openstaande klanten
Veld klant, zoeken op combinatie naam/voornaam. Soms wil men sorteren op naam
maar wanneer er veel leerlingen met dezelfde naam zijn ook bijkomend op voornaam.
Dat was niet mogelijk in Count-e. Nu worden naam en voornaam gecombineerd in één
veld en staan de klanten automatisch gesorteerd op naam en bijkomende op voornaam.

Export “boekingen algemeen-analytisch”
Ten behoeve van eigen rapportering is er een gemakkelijke export naar Excel voorzien
via de module export.
Hier kan je nu ook kiezen om de beginsaldi mee te nemen.

Afdruk begroting algemeen naar Excel
Bij de afdruk 5 en 6 van de begroting inclusief vorige periodes werd niet de juiste afdruk
naar csv geëxporteerd. Dat is nu aangepast.
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Codabestanden: begunstigde opvullen met naam rekeninghouder
Het veld begunstigde wordt uit het codabestand voortaan opgevuld met
“rekeninghouder” in plaats van “naam geadresseerde”. Dit naar aanleiding van
wijzigingen bij KBC Sign.

Inlezen codabestanden: rekeningen blacklisten
Wanneer je werkt met een systeem zoals POM of Unified Post dan komen de betalingen
vanuit de bankrekening van deze partners. Deze bankrekeningen moeten dan niet
bewaard worden op de klantenfiche en worden dus geblacklist. Tot nu toe was dit op de
achtergrond voorzien in Count-e en kon je dat zelf niet wijzigen. Nu hebben we hier een
parameter voor aangemaakt en kan je dat dus ook zelf beheren. Zie Extra –
Systeemgegevens - Parameters en daar parameter BLBR.

Leveranciers/klanten: zoeken op naam
Bovenaan een overzichtsscherm kan je zoeken op de beschikbare velden. Voor klanten
en leveranciers is deze zoekfunctie nu standaard op “naam” gezet.

Afdrukken – Btw – Bijzondere btw-aangifte
Indien nodig kan er een filter op deeldossier worden toegepast zoals in de andere
schermen. Bij het generen van een aangifte voor een deeldossier zal nu ook enkel dat
deeldossier vergrendeld kunnen worden.

Afdrukken – Openstaande – Betalingstypes en/of blokkeringen:
vermelding klas
De klas wordt nu ook vermeld.

Constanten – Leveranciersgroepen: export Excel
Bij Constanten – Leveranciersgroepen – Leveranciers kon je in het overzicht geen export
naar Excel doen door op de rechtermuistoets te klikken. In de meeste andere overzichten
in Count-e kan je dat wel doen. Dat is nu aangepast.
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Orderadministratie
Toon gekoppeld document uit kasten
Zowel in de module aankopen als verkopen kan je externe documenten koppelen.
Bijvoorbeeld een aankoopfactuur in pdf. In de detailboeken kan je nu zowel bij aankopen
als verkopen bij ieder type van document zien of er een document gekoppeld is in de
kast. In het overzicht van de documenten kan je dat zien aan het sterretje dat voor het
documentnummer wordt getoond.

Groepsgewijs wijzigen/verwijderen van detaillijnen: onderliggende
lijnen opnieuw openzetten
Wanneer je een detaillijn verwijderd, bijvoorbeeld een levering, dan moet de
onderliggende lijn opnieuw open komen te staan. Dat gebeurde niet via de wizard
groepsgewijs wijzigen/verwijderen van detaillijnen. Dat is nu gecorrigeerd.
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Facturatie
Boekhouden – Klanten per instelling: veld klas
Het overzichtsscherm Boekhouden – klanten per instelling is voortaan standaard
uitgebreid met de klas van de leerling.

Schoolrekeningen via e-mail: vaste tekst wijzigen
Veel scholen werken reeds via POM om schoolrekeningen te versturen via e-mail hetgeen
we ten zeerste aanmoedigen.
Wanneer je nog werkt via een eigen SMTP-instelling, wordt de tekst in de e-mail nu
wijzigbaar. Je kan dat aanpassen in je detailboek facturen. Zie Verkopen – Detailboeken
– Fiche. Onderaan kan je dat instellen op het tabblad e-mail.

Hoe ga je te werk?
Klik op de knop voorstel en dan krijg je de huidige tekst te zien. Deze tekst is wijzigbaar.
Via de knop test kan je een voorbeeld bekijken. Ter info: hier zitten ook verwijzingen in
naar velden uit de databank, zoals bijvoorbeeld #datum om de datum van de
schoolrekening uit de databank op te halen. Deze velden kan je best niet wijzigen.

Afdrukken rappels: toon tekst gestructureerde mededeling

Bij de afdruk van een rappel zou het ook kunnen dat er een financiële lijn bestaat die nog
niet is toegewezen aan een factuur. Deze lijn wordt dan getoond bij een rappel zodat de
ouders hiervan op de hoogte zijn. De eventuele omschrijving in het financiële dagboek
van deze lijn kan je nu ook afdrukken door de optie “vermelding omschrijving betaling”
op ja te zetten.
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Afdrukken rappels/facturen ter herinnering: op papier of via e-mail
bij gescheiden ouders
Wanneer de ouders gescheiden zijn, zitten er 2 adressen in Count-e. Het kan zijn dat de
ene ouder de documenten via e-mail wil ontvangen en de andere op papier. Soms liep
hier niet alles correct. Dat is nu aangepast.

Afdrukken – klanten:
mailontvangers

overzicht

met

e-mailadressen

en

e-

Via Afdrukken – Klanten kan je nu een afdruk maken van de leerlingen van een school
met de gekoppelde e-mailadressen en of de e-mailontvanger al dan niet is aangevinkt.
Hiervoor is een afdruk 3 voorzien.

Verkopen – Afdrukken – Boekhoudkundige totalen: naar csv
Deze rapporten kan je nu ook naar Excel exporteren door bij het tabblad selecties
“export csv” aan te vinken.
Je kan ook instellen in welke map dat dergelijke bestanden aangemaakt moeten worden
via Voorkeuren – Clientinstellingen. En dan een map selecteren via “export bestanden”.

Verkopen – Afdrukken – Invullijsten: nummer voor de leerlingen
De afdrukken van de invullijsten zijn uitgebreid met een nummer voor de leerlingen. Zo
kan er heel snel het aantal leerlingen gecontroleerd worden.

Informat: import leerlingen
Leerlingen met eenzelfde naam en voornaam gaf soms een probleem. Dat is nu
gecorrigeerd.
Het veld memo op de klantenfiche werd onnodig leeg gemaakt door de import vanuit
Informat. Dat is nu aangepast.
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Registraties, webshop en kassa
Registraties naar leveringen verzamelen: keuze dag
Wanneer je tot nu toe registraties aanmaakte, was dit steeds voor een hele maand. Nu
kan je dat ook beperken tot een bepaalde dag in een maand. Zo kan je bijvoorbeeld alles
registraties voor een schoolvakantie verzamelen naar een schoolrekening en de rest van
de maand pas later verzamelen.
Zie Verkopen – Leveringen – Aanmaak dagregistraties op basis van leveringen.

Reservaties wijzigen
Artikelen – Kassa’s – overzicht reservaties. Hier kan je nu records toevoegen, wijzigen en
verwijderen.

Webshop op non-actief zetten
Een webshop die niet meer gebruikt worden, kan je op de fiche op non-actief zetten.
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