Update 4.12.0

Inhoud
Afpunten klanten/leveranciers ................................................................................. 2
Voorbeelden: ..................................................................................................... 3
Hoe punt je een betaling tov een factuur af? ...................................................... 3
Hoe link je een factuur en creditnota aan mekaar? .............................................. 4
Hoe punt je een factuur en creditnota tov mekaar af, met nog een klein aanvaard
verschil? ........................................................................................................ 5
Ontpunten van boekingen ....................................................................................... 7
Voorbeeld .......................................................................................................... 7
De afpunting van een betaling en factuur terug ongedaan maken ......................... 7

1

Update 4.12.0

Afpunten klanten/leveranciers
Het afpunten van openstaande boekingen op klanten en leveranciers heeft enkele
wijzigingen ondergaan. Het gaat meer specifiek over het scherm Boekhouden –
Klanten/Leveranciers – Afpunting. Het rechtstreeks afpunten vanuit een financieel
dagboek, is hetzelfde gebleven. Hieronder zie je het vernieuwde scherm van de
afpunting.

In het overzicht werd een selectieveld toegevoegd.
Onderaan zijn er een paar nieuwe velden voor het afpunten voorzien:
 Selectie alles/niets: hiermee kun je alle openstaande lijnen in één beweging
aan- of uitvinken.
 Afpunten: Deze knop gebruik je om de geselecteerde lijnen af te punten. In een
eerste fase kunnen enkel afpuntingen van facturen met creditnota’s en facturen
met financiële (of diverse) boekingen afgepunt worden. Nadien zullen ook
financiële en diverse boekingen afgepunt kunnen worden.
 Afpunten via zoek factuur: wanneer je één financiële (of diverse) lijn aanduid
dan kun je deze knop gebruiken. Je kan dan ook reeds afgepunte facturen
opzoeken.
 Aanvaard verschil toepassen: deze knop gebruik je als je het openstaand saldo
van een factuur (of creditnota) wil wegboeken. Het saldo moet dan wel kleiner
zijn dan het aanvaard verschil. (zie lijn eronder)
Bijkomend zijn op de onderste lijn nog enkele velden voorzien die helpen bij het
afpunten.
 Selectie: hier wordt het saldo van de geselecteerde lijnen getoond.
 Saldo: dit is het openstaand saldo van alle openstaande lijnen. Indien er met
deeldossiers wordt gewerkt, dan kan dit saldo van meerdere deeldossiers zijn.
 Aanvaard verschil per factuur of creditnota: Hier kun je een bedrag voor een
aanvaard verschil invullen. Dit bedrag wordt per gebruiker bewaard nadat het een
1e keer werd ingevuld. Het kan wel opnieuw gewijzigd worden.
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Voorbeelden:
Hoe punt je een betaling tov een factuur af?
In onderstaand voorbeeld is de betaling van 17,50€ via de kas verlopen. De factuur werd
achteraf ingeboekt. Je kunt dan via de module Boekhouden – Leveranciers – Afpunting
beide lijnen aan mekaar linken.

Vink de 2 lijnen (aankoopfactuur en kasboeking) aan. Je ziet dat het saldo in het veld
Selectie op nul staat. Klik dan onderaan op Afpunten. De 2 lijnen zijn nu afgepunt.
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Hoe link je een factuur en creditnota aan mekaar?
Ongeacht of het saldo van de factuur en de creditnota nul is, kun je beiden aan
mekaar koppelen (of afpunten). Daarvoor vink je beide documenten (de factuur en
de creditnota) aan, en klik je onderaan op “Afpunten”.

In bovenstaand voorbeeld zie je een factuur van 100€ en 2 creditnota’s van
respectievelijk 75€ en 25€.
Alle 3 de lijnen kunnen worden geselecteerd, en daarna klik je op Afpunten. Bij deze
afpunting zal een diverse boeking gemaakt worden. Het resultaat is dat alle lijnen
afgepunt zijn en dat niets blijft open staan.

Maar je kunt ook de factuur en slechts één van de creditnota’s aanvinken. Hieronder
zie je het resultaat van de afpunting , enkel met de creditnota van 75€. De creditnota
werd aan de factuur (100€) gekoppeld, waardoor het saldo van de factuur op 25€
staat.
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Hoe punt je een factuur en creditnota tov mekaar af, met nog een
klein aanvaard verschil?
1e stap is de factuur en de creditnota aan mekaar linken. Daarvoor vink je beide
documenten aan, en klik je op Afpunten.

In het overzicht blijft dan enkel de factuur nog openstaan. (zie voorbeeld hieronder)

2e stap: Vink dan de factuur aan en klik onderaan op ‘Aanvaard verschil toepassen’.
Let er wel op dat het openstaande saldo kleiner is dan het ingevulde aanvaard
verschil. In het voorbeeld hierboven is het openstaande saldo 0,27€ en het aanvaard
verschil is 2€.
Bij deze afboeking wordt er automatisch een diverse boeking gemaakt. Het is wel
noodzakelijk dat de boekhoudrekening voor het afpunten is ingevuld bij de
Constanten – Dossier – Boekhoudrekeningen. Ter info: deze instellingen zijn dezelfde
voor alle scholen in de centrale databank. Enkel een beheerder kan dit instellen. In
het geval jullie met meerdere beheerders zijn, dient er afgesproken te worden welke
rekeningen hiervoor gebruikt worden.
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Dit is de diverse boeking die gemaakt werd voor de afpunting in bovenstaand
voorbeeld.
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Ontpunten van boekingen
Boeking die foutief werden afgeboekt kunnen via deze extra optie opnieuw open
worden gezet. Ontpunten is dus de afpunting ongedaan maken.
In dit scherm worden enkel de afgepunte financiële en diverse verrichtingen getoond.
Onderaan kun je een periode opgeven.

Voorbeeld
De afpunting van een betaling en factuur terug ongedaan maken
In het eerste voorbeeld van de afpunting zijn een betaling en aankoopfactuur van
17,50€ aan mekaar gelinkt. We gaan deze 2 lijnen terug open zetten.

Vul onderaan bij Boekingen vanaf jaar en maand de periode van … tot … in waarin je
de betaling hebt geboekt. Enkel de afgepunte financiële en diverse verrichtingen van
die periodes worden getoond. Selecteer de betaling die je wil ontpunten (17,50€) en
klik dan op “Afpunting verwijderen”.
Die verdwijnt nu uit de Ontpunting en staat terug open. Dat kun je zien in het scherm
Afpunting. Daar staan de financiële lijn en de aankoopfactuur (beiden 17,50€) terug
open.
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