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Boekhouden
Aankoopfacturen: voorstel bankrekeningnummer aangepast
In de vorige versie van Count-e is er een aanpassing gebeurd waarbij we het laatst
gebruikte bankrekeningnummer voorstellen bij de aanmaak van een nieuwe
aankoopfactuur. Dit naar analogie van eenzelfde wijziging die we aan de verkopen
hebben doorgevoerd bij de aanmaak van een creditnota.
Voor de aankopen wordt deze wijziging teruggedraaid. Het volgnummer van het
bankrekeningnummer is nu opnieuw bepalend.

Niet gebruikte dagboeken niet meer tonen
Via Constanten – Dagboeken - Fiche kan je nu dagboeken die niet meer gebruikt worden,
ook niet meer laten tonen. Je kan daarvoor het veld “actief” ja/neen gebruiken.
Dit kan ingesteld worden voor alle types van dagboeken. De dagboeken worden niet
meer getoond via Boekhouden – Dagboeken.
Uiteraard blijven alle historieken wel correct opgebouwd. Wil je toch een document
opzoeken, dan kan je het dagboek op ieder moment opnieuw actief zetten.

Betalingsopdrachten: nieuwe afdruk
Bij de fiche van een betalingsopdracht heb je voortaan 2 afdrukken: ofwel alfabetisch
ofwel gesorteerd op naam.

Afdrukken – Historieken klanten: kolom dubieuze
Aan de afdruk van de historiek klanten is nu een kolom dubieuze toegevoegd zodat je
kan zien of een document al naar de 407 of 642 is geboekt.

Afdrukken – Btw – Zakencijfer leveranciers: export csv
Naar analogie van andere afdrukschermen kan je nu ook het zakencijfers leveranciers
exporteren naar csv.
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Financieel dagboek: eindsaldo tonen in overzicht documenten
In het overzicht van de dagboeken zie je nu het laatste documentnummer alsook het
eindsaldo van het laatste uittreksel. Zo heb je direct controle of alles reeds werd
ingeboekt.

Aanmaak nieuw mandaat: foutmelding bij bankrekeningnummer
Bij de aanmaak van een nieuw mandaat voor een domiciliëring kreeg je een foutmelding
wanneer er voor de leerling nog geen bankrekeningnummer op de klantenfiche was
ingevuld. Dat is nu aangepast.

Fiche klant ten opzichte van fiche leerling
We maken een onderscheid tussen een fiche van een klant die je kan oproepen via
Boekhouden – Klanten. Dit is het meer “boekhoudkundige” scherm. Hier zijn klanten
zowel externe klanten, personeelsleden als leerkrachten. Daardoor wordt er soms meer
boekhoudkundige info getoond die niet nodig is wanneer je enkel geïnteresseerd bent in
leerlingenfacturatie.
Daarom kan je nu via Boekhouden – Klanten per instelling (leerling) een leerling
raadplegen met info die nuttig is voor de facturatie. De gegevens over ouders
bijvoorbeeld worden op een apart tabblad “ouders” getoond hetgeen meer overzichtelijk
is dan via klanten – adressen – telecom.
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Facturatie en orderadministratie
Niet gebruikte detailboeken niet meer tonen
Via Aankopen/Verkopen – Detailboeken – Fiche kan je nu detailboeken die niet meer
gebruikt worden, ook niet meer laten tonen. Je kan daarvoor het veld “actief” uitvinken.
Dit kan ingesteld worden voor alle types van detailboeken bij zowel aankopen als
verkopen. De dagboeken worden niet meer getoond via Aankopen/Verkopen –
Detailboeken.
Uiteraard blijven alle historieken wel correct opgebouwd. Wil je toch een een document
opzoeken, dan kan je het detailboek op ieder moment opnieuw actief zetten.

Instellingen detailboeken in het overzicht tonen
Via Verkopen – Detailboeken – Overzicht hebben we extra info toegevoegd betreffende
het kengetal, al dan niet gebruik van e-mail, facturatiegroep verplicht en analytische
opvolging. Zo heb je direct een zicht op alle belangrijke instellingen.

Groepsgewijs aanmaak leveringen: “reset” knop na verwerken
leveringen
Tot nu toe was het steeds zo dat het groepsgewijs inbrengen van leveringen gericht was
op hergebruik van de ingestelde gegevens na het verwerken van de leveringen. De
instellingen bij groepen, identificaties of artikels bleven behouden om zo met een
minimale wijziging sneller te kunnen verwerken.
Nu hebben we een “reset” voorzien. Na het verwerken van eerdere gegevens kom je
zoals steeds op het tabblad algemeen terecht. Klik je nu op ESC of F6 dan worden alle
instellingen leeg gemaakt en kan je dus met een propere lei beginnen.
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Correctie bij export csv bij “statistieken per groep klanten”
Bij de afdruk “statistieken per groep klanten” werd de datum van registratie niet mee
geëxporteerd bij afdruk 10 en 12. Dat is nu gecorrigeerd.

Foutmelding bij aanmaak nieuwe rubriek
Bij de aanmaak van een nieuwe rubriek kreeg je bij het bewaren een foutmelding. Dit
heeft te maken met de mogelijkheid om velden vanuit de rubriek te laten blokkeren op
de artikelfiche. Deze wijziging is er in de vorige update bijgekomen.

Afdruk QR op vervallen facturen
De QR-code van POM werd tot nu toe enkel afgedrukt op facturen wanneer de
vervaldatum nog niet voorbij was. Dat werd nu aangepast zodat er steeds een QR-code
wordt afgedrukt.

Actualisatie prijs bij het zoeken van een model
Wanneer je groepsgewijs leveringen aanmaakt, heb je de mogelijkheid om dit te doen op
basis van een model. Bij een individuele levering heb je de keuze “actualisatie
eenheidsprijs” waarbij je prijzen kan laten actualiseren met de meest recente
artikelprijzen. Deze optie werd nu ook toegevoegd wij de groepsaanmaak van leveringen.

Verkopen – Afdrukken – Boekingsstaat per artikel per maand:
nieuwe afdruk
Deze lijst wordt vooral gebruikt ter rapportering in het gemeenschapsonderwijs maar is
ook voor andere scholen interessant. Er is een 2e afdruk voorzien waarbij de omschrijving
die werd ingevuld bij de type lijn 7 ook mee wordt afgedrukt.
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Lay-out verkoopfacturen: instellen grootte logo
Sinds enige tijd kan je het logo van uw school in Count-e bewaren en koppelen aan het
detailboek. Zie Verkopen – Detailboeken – Fiche en het tabblad Logo.
Bij meer rechthoekige logo’s werd dit soms te klein getoond. Nu kan je zelf de grootte
van een logo aanpassen. Hier is grootte “1” de basisgrootte van het bestand. Maak je er
1,25 van, dan zal je het logo met 25% vergroten.
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Registraties, webshop en kassa
Verkopen – Afdrukken – Dagregistraties: nieuwe afdruk
Bij Verkopen – Afdrukken – Dagregistraties is er een nieuwe afdruk 2 voorzien
“dagregistraties per persoon met omschrijving”.

Kassa – overzicht saldo: fout bij openen scherm
Bij Artikelen – Kassa’s – Overzicht saldo’s werd een fout getoond bij het openen van het
scherm. Dat is gecorrigeerd. Dat was ook zo bij Artikelen – Kassa’s – Verkopen.
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