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De opleiding van Expert/M gebeurt op basis van een practicum. Alle personen, ondernemingen, goederen, enz. zijn 
zo gekozen om een zo volledig en waarheidsgetrouw mogelijk beeld te geven van het opstarten en voeren van een 
boekhouding in Expert/M. Er wordt gewerkt met fictieve voorbeelden, elke overeenkomst met bestaande 
personen, ondernemingen, … is dan ook louter toevallig. 
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1 Nuttige informatie 

1.1 Uw klantenportaal 

Uw klantenportaal op maat waar u toegang hebt tot verschillende online diensten.  

Hoe komt u op het portaal terecht?  

1.2 Via onze website 

 

1.3 Via onze programma’s 
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1.4 Inloggen  

Is voorbehouden aan geregistreerde gebruikers. Niet geregistreerde gebruikers worden gezien als gastgebruiker en 
hebben een beperkte toegang. U hebt er dus baat bij te registreren als gebruiker.  

 

Hebt u al een Wolters Kluwer TAA Software Account?  

Klik dan op inloggen en log in met uw bestaande account.  
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Hebt u als nieuwe gebruiker nog geen Wolters Kluwer TAA Software Account?  

Klik dan op "Account aanmaken".  

 

 

Vul de nodige gegevens in en klik op "Doorgaan".  
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Er wordt een verificatiemail verzonden naar het door u ingevulde e-mailadres.  

 

Open de ontvangen mail en activeer uw account.  

 

 

 Facultatief kan u kiezen voor een 2de beveiliging of Multifactor Authentication. 
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Uw Wolters Kluwer TAA Software Account is nu aangemaakt. U kan nu aanloggen met deze account maar zal toch 
nog volgende pop-up krijgen.  

 

Er kunnen meerdere persoonlijke accounts gekoppeld worden aan 1 organisatie. De eerste persoon wordt 
automatisch de beheerder van deze organisatie.  

Vb. zo kunnen de verschillende medewerkers van een boekhoudkantoor elk hun eigen Wolters Kluwer TAA 
Software Account hebben.  

Klik op “Hier” om nu de organisatie toe te voegen. Uw organisatie bestaat uit uw klantnummer bij TAA Software en 
het ondernemingsnummer.  
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Klik op "Doorgaan" en vervolg de "Procedure". Een eerste gebruiker die deze procedure al vervolledigd heeft, kan 
als beheerder andere medewerkers van zijn organisatie uitnodigen zodat deze de hele procedure niet hoeven te 
herhalen.  
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Uw Wolters Kluwer TAA Software Account is nu volledig aangevuld en u krijgt nu toegang tot volgende diensten.  

 
 
Verkiest u telefonisch geholpen te worden, bel bovenstaand nummer.  

 

 



 

 

Expert/M Module 3 (EXP22/01) 8 

2 Functietoetsen 

Om de ingave te vergemakkelijken en tevens te versnellen, kan u steeds gebruik maken van sneltoetsen 
(toetsencombinaties) en icoontjes. 

 

In de handleiding vindt u ook een overzicht van de functie- en sneltoetsen. U kan deze handleiding oproepen via 
Help, Help. Onder het hoofdstuk Werken met Expert/M vindt u dan de onderdelen Functietoetsen en Sneltoetsen. 

Verder kan u de handleiding oproepen van het programma waarin u werkt door op F1 te drukken. Bv. indien u op 
F1 drukt bij het ingeven van aankoopfacturen, krijgt u onmiddellijk het hoofdstuk uit de handleiding m.b.t. ingave 
van de aankopen. 

 Deze handleiding staat online. Hierdoor is de handleiding steeds up-to-date maar moet u wel over een 
internetverbinding beschikken. 

 

Ook in het menu kan u gebruik maken van toetsencombinaties. Bij het indrukken van de Alt-toets zal u merken dat 
bepaalde letters (1 per menupunt) zullen worden onderstreept. Houdt u de Alt-toets ingedrukt, dan kan u door het 
intoetsen van de onderstreepte letters, de overeenkomstige menupunten selecteren.  

 De streepjes onder de menupunten verschijnen pas als u de Alt-toets indrukt. Wenst u deze streepjes altijd 
te zien, dan moet u onderstaande bewerking uitvoeren. 

 

 

 

Windows 10 

 

Met Windowstoets + U opent u het configuratiescherm. Vervolgens selecteert u links Toetsenbord en rechts 
Overige instellingen. Hier zet u de optie Onderstreping voor sneltoetsen inschakelen aan. 
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Key.Info 

 

Functietoetsen 

<F1>     het hulpsysteem oproepen 

<F2>     een veld selecteren 

<F4>     een keuzelijst openen of sluiten 

<CTRL> + <F4>    een venster sluiten 

<ALT> + <F4>    het programma sluiten 

<F5>     naar het volgende tabblad gaan 

<CTRL> + <F5>    naar het vorige tabblad gaan 

<F6>     tussen de tabbladen Detail en Overzicht wisselen 

<CTRL> + <F6>    tussen vensters wisselen 

<F10>     een menu selecteren 

<CTRL> + <F10>    de opties van de rechtermuisknop oproepen 
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Algemene sneltoetsen 

<ALT> + <Letter>    een menu selecteren uit de menubalk 

<HOME> / <END>    de cursor naar het begin/einde van een veld verplaatsen 

<CTRL> + <A>    een veld selecteren 

<CTRL> + <C>    de geselecteerde tekst kopiëren 

<CTRL> + <M>    een overzichtsscherm oproepen 

<CTRL> + <N>    een creatiescherm oproepen 

<CTRL> + <P>    onmiddellijk afdrukken 

<CTRL> + <Q>    een schermafdruk nemen 

<CTRL> + <R>    een afdrukvoorbeeld nemen 

<CTRL> + <S>    een record bewaren 

<CTRL> + <T>    de rekenmachine oproepen 

<CTRL> + <V>    de geselecteerde tekst plakken 

<CTRL> + <W>    een venster sluiten 

<CTRL> + <X>    de geselecteerde tekst knippen 

<CTRL> + <+>    een nieuw record openen 

<CTRL> + <->    een record verwijderen 

 

Sneltoetsen in grids 

<CTRL> + <H>    de standaardwaarden van een grid herstellen 

 

Sneltoetsen in datumvelden 

<+>     een dag vooruit gaan 

<->     een dag achteruit gaan 

<*>     een week vooruit gaan 

</>     een week achteruit gaan 

<CTRL> + <0>    een datumveld leeg maken 

 

Sneltoetsen in Kettingen 

<+>     een document aanvaarden  

     de velden UwRef en OnzeRef kopiëren 

<->     het veld UwRef kopiëren 
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</>     het veld OnzeRef kopiëren 

<*>     de vorige detailreferte herhalen 

<0> + <Enter>    klant/leverancier/grootboekrekening herhalen 
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Functieknoppen 

     knippen 

 

     kopiëren 

 

     plakken 

 

     laatste bewerking tenietdoen 

 

     naar eerste record gaan 

 

     naar vorige record gaan 

 

     naar volgende record gaan 

 

     naar laatste record gaan 

 

     record bewaren en naar volgende record gaan 

 

     wijziging verwijderen 

 

     record verwijderen 

 

     record bevestigen 

 

     afdrukvoorbeeld 

 

     afdrukken 

 

     exporteren naar Excel 
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Functieknoppen in lijsten 

     gegevens opzoeken (actief bij afdrukvoorbeeld) 

 

     lijst opslaan in formaat naar keuze 

 

     lijst opslaan in PDF en mailen 
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3 Financiële verrichtingen 

3.1 Financiële dagboeken 

Voor elke financiële rekening (kas of bank) waarvoor u uittreksels/stukken moet inboeken, maakt u in Expert/M 
een nieuw dagboek aan.  

Het aanmaken of wijzigen van financiële dagboeken doet u via 

Ingave – Basisgegevens – Financiële dagboeken 

 

 

Oefening 

Creëer een bank- en kasdagboek volgens bovenstaande gegevens. 

Het aanmaken van een financieel dagboek omvat vele velden maar u zou deze velden kunnen opsplitsen in de 
volgende groepen: 

- Identificatie en configuratie 
- Boekingen met btw 
- Voorschotten, afrondingen en koersverschillen 
- Betalingsverschillen 
- Verkregen/toegestane kortingen  
- Documenten opzoeken 

 

Voor de creatie van een kas- of bankdagboek, zullen zo goed als dezelfde velden opgevraagd worden.  
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Identificatie en configuratie 

In tegenstelling tot het aan- en verkoopdagboek worden de financiële dagboeken niet genummerd met een 
volgnummer maar dient het nummer van de centralisatierekening als nummer voor het dagboek. Bij het invullen 
van de centralisatierekening zal automatisch het veld Dagboeksoort ingevuld worden met Kas voor een rekening 
uit de klasse 57. Een andere klasse resulteert in Bank. Betalingenbank wordt gebruikt als dagboek voor het 
elektronisch bankieren. 

 

Als omschrijving van het dagboek wordt de omschrijving van de grootboekrekening overgenomen. 

Om verdere identificatie van het financiële dagboek mogelijk te maken, kan u voor de bankrekeningen rechts 
beneden het banknummer nog meegeven. 

 

Net als bij de creatie van de overige dagboeken, bepaalt u of u een boeking die u aanvaardt, onmiddellijk wenst te 
centraliseren en of de velden Datum, Referte, Munt en Btw-% moeten worden getoond en/of een tabstop moeten 
krijgen. 

Verder kan u ook bij financiële verrichtingen de detailreferte automatisch laten herhalen door de optie Kopiëren 
referte op detailreferte te plaatsen. 

 

Wat betreft de controles, kan u door het aanvinken van:  

- Unieke documentnummers: ervoor zorgen dat elk boekingsstuk een uniek documentnummer moet 
krijgen. 

- Negatieve bedragen toelaten: ook negatieve bedragen ingeven in het detail van de boekingsstukken. 
 

Bij Datumcontrole op periode kiest u of er een melding moet worden gegeven wanneer een datum wordt gebruikt 
die niet binnen de gekozen boekhoudperiode, btw-periode of beide periodes valt. 

 De velden Dagboeksoort en Munt kunnen enkel bij creatie van het financieel dagboek worden aangepast. 

Boekingen met btw 

Met btw-boekingen worden de boekingen bedoeld die vanuit het financiële dagboek opgenomen moeten worden 
in de btw-aangifte. Dit onderdeel bevindt zich bovenaan de middelste kolom en zal tijdens het boeken voorgesteld 
worden door 2 ventilatiecodes: 

- Bankkosten met btw (4): kosten, onderworpen aan btw, die worden aangerekend door de bank 
- Dagontvangsten (5): dagelijkse ontvangsten (via kassa of bank) waarvoor geen factuur werd opgesteld 

(particulieren). 
 

Voor deze ventilatiecodes geeft u de standaard grootboekrekeningen in waarop de kost/opbrengst en het btw-
bedrag geboekt mag worden alsook het standaard btw-percentage. Op het moment dat u deze ventilatiecodes 
gebruikt, kunnen de standaardgegevens (grootboekrekening en btw-percentage) nog gewijzigd worden. 
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Voorschotten, afrondingen en koersverschillen 

Voorschotten zijn betalingen waarvoor u geen document (factuur of creditnota) kan afboeken. 

U bepaalt in het financieel dagboek, op welke grootboekrekeningen u deze voorschotten wenst te boeken. De 
rekening die u invult, moet een centralisatierekening voor klanten/leveranciers zijn. Dit is het geval indien in de 
fiche van de grootboekrekening het veld Creatie document is opgevuld met Saldo documenten 
klanten/leveranciers. 

 

 Standaard worden de rekeningen 400/440 voorgesteld voor respectievelijk voorschotten van klanten en 
leveranciers. U zou bij veelvuldig gebruik van voorschotten kunnen overwegen om speciale 
voorschotrekeningen te gebruiken (bv. 406000 en 460000). Bij het opvragen van historieken en 
openstaande posten van klanten/leveranciers kan u namelijk de selectie van-tot centralisatierekening 
gebruiken waardoor u de voorschotten apart kan opvragen. 

U kan ook een centralisatierekening invullen in de klant- of leveranciersfiche. Wenst u die rekening ook te 
gebruiken als voorschottenrekening, dan selecteert u in het veld Voorschot volgens de optie Individuele rekening 
of dagboek. 

Indien er zich afrondingen of koersverschillen voordoen tijdens het boeken van een financieel uittreksel, worden 
deze automatisch geboekt op de rekeningen die u in deze velden invult.  

Bij een afronding zullen zowel de factuur als de betaling aan dezelfde koers worden geboekt.   

Bv.:  

Een factuur van $ 10 000,00 werd ingegeven met een koers van 1,1844 (= € 8 443,09). Deze factuur wordt in twee 
delen betaald: 

1ste betaling: $ 7 000,00 koers van 1,1844 (= € 5 910,17) 

2de betaling: $ 3 000,00 koers van 1,1844 (= € 2 532,93) 

Bij het boeken van de 2de betaling zal er ook een afrondingsverschil worden weggeboekt van € 0,01. 

Een koersverschil houdt in dat de factuur en de betaling niet aan dezelfde koers werden geboekt. 

Bv.:  

Een factuur van $ 10 000,00 werd ingegeven met een koers van 1,1844 (= € 8 443,09).  Deze factuur wordt in twee 
delen betaald: 

1ste betaling: $ 7 000,00 koers van 1,21 (= € 5 785,12) → koersverschil van € 125,05 

2de betaling: $ 3 000,00 koers van 1,22 (= € 2 459,02) → koersverschil van € 73,91 
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Betalingsverschillen 

Ook betalingsverschillen kunnen door Expert/M onmiddellijk worden afgeboekt. U moet enkel bepalen wanneer 
een openstaand bedrag als betalingsverschil behandeld mag worden. Dit doet u voor de leveranciers en/of de 
klanten.  

Eerst en vooral duidt u aan of het wegboeken van betalingsverschillen ingeschakeld mag worden of niet en of u dit 
wil bevestigen tijdens het boeken. U krijgt dan de mogelijkheid om het maximum toelaatbare betalingsverschil in te 
vullen in bedrag en in percenten. Dit percentage wordt toegepast op het oorspronkelijke factuurbedrag.  

Bv.: u hebt een factuur ingeboekt voor € 100 waarvan bij een eerste betaling € 50 werd afgeboekt. Indien u % 
limiet betalingsverschil op 1% staat, zal er bij de betaling van het restbedrag van de factuur een betalingsverschil 
worden weggeboekt bij een betaling van een bedrag ≥ € 49,00. Wordt er minder dan € 49,00 betaald, dan blijft de 
factuur voor het restbedrag open staan. 

Vermits de afboeking automatisch gebeurt, moet u de kosten- en opbrengstenrekening meegeven waarop deze 
betalingsverschillen geboekt zullen worden. 

 Indien u maar één van de twee velden opvult, zal enkel met dat veld rekening gehouden worden. U zou 
bijvoorbeeld kunnen bepalen dat een betalingsverschil geboekt mag worden indien het resterende saldo 
nog 1% is van het oorspronkelijke factuurbedrag zonder rekening te houden met een eventueel maximum 
bedrag. 

Verkregen/Toegestane kortingen 

Hebt u bij het inboeken van aan- en/of verkopen, de ventilatiecode Korting contante betaling gebruikt, dan duidt u 
hier aan of deze kortingen afgeboekt mogen worden tijdens het boeken van het uittreksel. Indien het resterende 
saldo van het document dat u afboekt gelijk is aan het bedrag dat u met de ventilatiecode Korting contante 
betaling hebt geboekt, zal de korting geboekt worden op de grootboekrekening die u hier invult. Wat betreft het 
automatisch boeken van de korting contant hebt u de volgende mogelijkheden:  

- Niet verrekenen: er wordt geen rekening gehouden met korting contant geboekt via aan- of verkopen. 
- Met bevestiging: bij het afpunten van de factuur wordt u gevraagd of de korting contant geboekt mag 

worden of niet. 
- Zonder bevestiging: van facturen geboekt met de code Korting contant wordt het bedrag van de korting 

automatisch afgeboekt naar de vermelde rekeningen. 
Documenten opzoeken 

Tijdens het boeken van de financiële verrichtingen zal u documenten kunnen opzoeken. Met het veld Betaling 
documenten bepaalt u of enkel de gecentraliseerde documenten of alle documenten getoond en afgepunt mogen 
worden. 

 Indien niet-gecentraliseerde aan- of verkoopdocumenten worden afgeboekt, zal u buiten een aantal 
referentievelden (referte, datum, …) geen wijzigingen meer kunnen aanbrengen aan deze documenten. 
M.a.w. ze worden onderworpen aan dezelfde regels als een gecentraliseerd document. 

Bij het veld Doc. klanten/leveranciers volgens bepaalt u of u de documenten gaat zoeken via het 
documentnummer, uw/onze referte of gestructureerde mededeling (OGM).   
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Met opzoeken doc. klanten/leveranciers kiest u op welk veld u onmiddellijk terecht wil komen na ingave van de 
ventilatiecode. U hebt de keuze tussen: 

- klant- of leveranciernummer, 
- documentnummer of referte (afhankelijk van bovenstaande keuze), 
- bedrag. 

Mocht de klant, leverancier of het documentnummer niet gekend zijn, zal u ook kunnen opzoeken op bedrag. Deze 
opzoeking zal rekening houden met een afwijking in plus en in min voor het percentage  

dat u invult in het veld % Afwijking bedrag document. U kan dit percentage nog aanpassen wanneer u gebruik 
maakt van het F8- of F9-scherm. 

 F8-scherm tonen 

Met F8 kan u in het financieel de nodige opzoekingen starten. Normaliter verkrijgt u dan een selectiescherm met 
daarin één of meerdere documenten die voldoen aan uw selecties. U kan in het financiële dagboek echter bepalen 
dat u in sommige gevallen het selectiescherm niet wenst te zien en dat het document m.a.w. onmiddellijk afgepunt 
mag worden indien het voldoet aan uw selectie.  

Deze optie kan u configureren voor opzoekingen op bedrag en op documentnummer. 

Mogelijkheden F8-scherm zoeken op bedrag: enkel het bedrag wordt ingegeven, niet de klant/leverancier. 

- Altijd tonen: het F8-scherm wordt altijd getoond, zelfs als er maar 1 document voldoet aan de 
zoekopdracht. Het document wordt dus niet onmiddellijk afgepunt. 

- Niet tonen als bedrag binnen afwijking %: het document wordt onmiddellijk afgepunt als het bedrag valt 
binnen het afwijkingspercentage dat ingesteld werd bij het veld % Afwijking opzoeken op bedrag. 

- Niet tonen als bedrag gelijk: het F8-scherm wordt niet getoond als er slechts 1 document gevonden is met 
dit bedrag. Het document wordt dan onmiddellijk afgepunt. 

 

Mogelijkheden F8-scherm zoeken document: 

- Wel tonen: het F8-scherm wordt steeds getoond ook al voldoet er maar 1 document aan de zoekopdracht. 
- Niet tonen: als er maar 1 document voldoet aan de zoekopdracht, dan wordt het document onmiddellijk 

afgepunt. 
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3.2 Ingave van bank- en kasverrichtingen 

Het ingeven van bankuittreksels en kasbladen gebeurt via 

Dagboeken – Financieel – Ingave Financieel 

Net zoals de aan- en verkopen, bestaat het scherm uit 2 tabbladen: 

- Overzicht geeft u de mogelijkheid om via Selectie op basis van documentnummers bestaande uittreksels 
op te vragen. Dubbelklikken of enteren op een bepaalde lijn, geeft u het detail van het document op het 
tabblad Detail dat u vervolgens kan wijzigen/verwijderen. 

- Detail wordt standaard geopend en dient om uw uittreksels in te geven. 

 Met F6 wisselt u tussen beide tabbladen. 

Hoofding 

 

In de hoofding kiest u in welk dagboek, jaar, boekhoud- en btw-periode u wenst te boeken. Het documentnummer 
wordt automatisch voorgesteld op basis van het hoogste documentnummer dat al werd gebruikt, verhoogd met 1. 

Bij het ingeven van het allereerste uittreksel van een bepaald dagboek moet u ook het beginsaldo ingeven. Voor de 
volgende uittreksels zal het beginsaldo automatisch worden voorgesteld (nl. het eindsaldo van het uittreksel met 
de hoogste datum). 

Het veld Huidig saldo is bij het begin van een uittreksel gelijk aan het beginsaldo. Alle lijnen van het uittreksel die u 
ingeeft, worden ook op het Huidig saldo toegepast zodat op het einde van het uittreksel het Huidig saldo gelijk zou 
moeten zijn aan het Eindsaldo. 

Het veld Nog te boeken geeft het nog te boeken saldo weer. 

Detail 

In het detailscherm worden de verrichtingen ingegeven die op het bankuittreksel of kasblad zijn vermeld. 

Dit gebeurt ook steeds op basis van ventilatiecodes: 

- Klant (1) 
- Leverancier (2) 
- Grootboekrekening (3) 
- Bankkosten met btw (4) 
- Dagontvangsten (5) 

 
Klant (1) en Leverancier (2) 

Het gebruik van de ventilatiecodes Klant en Leverancier is identiek aan elkaar en handelt uiteraard over een 
betaling van/aan een klant of aan/van een leverancier.  

 
 

De te volgen werkwijze is afhankelijk van de gekende gegevens en documenten die betaald worden.   

Het veld Zoeken op hebt u al geconfigureerd bij de creatie van het financieel dagboek maar kan u voor elke 
boekingslijn ook nog eens aanpassen. Zo kan het bijvoorbeeld voorvallen dat u de documenten van klanten altijd 
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opzoekt op basis van het documentnummer (uit het verkoopdagboek) maar u uitzonderlijk voor één klant de 
opzoeking moet uitvoeren op basis van de referte. 

Heel belangrijk bij het opzoeken van documenten is echter de F8-toets. Het indrukken van deze toets impliceert dat 
Expert/M de opzoeking mag starten op basis van de op dat moment ingevulde gegevens.  

 Met F9 wordt dezelfde opzoeking uitgevoerd, maar dan rekening houdend met de vereffende documenten. 

 

Indien de opzoeking één of meerdere documenten als resultaat heeft, krijgt u een overzicht van alle documenten 
die aan de selectiecriteria van de opzoeking voldoen. 

 

 

 Het F8-scherm kan maar een beperkt aantal lijnen afbeelden. Standaard zijn dit er 200. U kan het 
maximum aantal lijnen verhogen of verlagen via Ingave, Globaal, Configuratie F8 scherm. 

 Verhoog het aantal lijnen niet onnodig want dit zal de opzoekingen vertragen. 
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In dit selectiescherm kan u de documenten die betaald worden, aanduiden met de muis of d.m.v. de pijltjes- en 
Enter-toets. Het aanduiden van een document zorgt ervoor dat: 

- de velden Betaling en Betaling rekeningmunt worden opgevuld met het bedrag van het document. 
- het veld Nieuw saldo op 0,00 EUR komt te staan. 
- onderaan het scherm in het veld Betaling document ook het volledige bedrag van het document wordt 

ingevuld. Dit bedrag kan u wijzigen als er maar een deel van het document wordt betaald. 

Hebt u alle documenten aangeduid, dan kan u het scherm verlaten door op  te klikken of de 
plustoets(+) in te drukken. Het consultatiescherm wordt dan gesloten en de aangeduide documenten worden in de 

financiële boeking opgenomen. Wenst u terug te keren naar het ingavescherm, dan kan u dit door op  
te klikken of de mintoets(-) in te drukken. 

 Het opnieuw aanduiden van een document zorgt ervoor dat het document gedeselecteerd wordt. Indien u 
gebruikt maakt van de plustoets(+) om de betalingen over te nemen naar het uittreksel, moet u ervoor 
zorgen dat u niet in een invulveld (betaling document, referte, …) staat maar op een volgende of vorige 
regel in het overzicht.  

 Onderaan het scherm ziet u steeds hoeveel u in het totaal al hebt aangeduid in het veld Totaal betalingen. 
Het veld Totaal openstaand geeft u het totaal van de documenten opgenomen in de selectie. 

 I.p.v. de opzoeking op te starten met de F8-toets, kan u ook doorenteren tot op de volgende regel van het 
uittreksel. Het verlaten van de boekingslijn impliceert namelijk automatisch dat er gezocht wordt op basis 
van de ingebrachte gegevens. Als er maar één document aan de opzoekcriteria voldoet, wordt dit 
document automatisch voorgesteld. U dient de betalingslijn enkel nog te aanvaarden door deze te 
overlopen met enter of door Page Down te drukken.  

 

Bij het opzoeken van documenten onderscheiden we de volgende situaties: 

- Klant en documentnummer zijn gekend: 
In dat geval vult u het klantnummer of de naam en het documentnummer in. Vervolgens drukt u op F8. U 
verkrijgt een overzicht van de documenten die aan uw selectie voldoen. 

 

- Enkel documentnummer is gekend: 
U vult het documentnummer in en drukt vervolgens op F8 en krijgt onmiddellijk de gegevens van het 
document te zien. U moet enkel de lijn aanduiden. Eventueel kan u het betaalde bedrag nog aanpassen. 

 I.p.v. het documentnummer kan u ook zoeken op referentie of op de gestructureerde mededeling (OGM) 
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- Enkel de klant is gekend: 
U vult het klantnummer of de naam in en drukt vervolgens op F8 en krijgt op die manier het overzicht van 
alle openstaande documenten van die klant.  

 

- Groepsbetaling: 
U zorgt ervoor dat u in het selectiescherm terechtkomt van de klant en documenten die u nodig hebt. Net 
zoals u één document aanduidt, kan u ook verschillende documenten aanduiden. Het veld Totaal 
betalingen geeft het totaal van de geselecteerde documenten weer. 

Bent u echter op zoek naar een bepaald bedrag, dan kan u dit bedrag invullen in het veld Totaal te 
betalen. Voor elk document dat u vervolgens selecteert, wordt het resterende bedrag getoond in het veld 
Nog te betalen. 

 

- Deelbetaling: 
Wenst u maar een deel van het document af te punten, dan past u na het selecteren van het document in 
het selectiescherm, het veld Betaling document aan. 

- Betaling in vreemde munt: 
Indien u documenten betaalt in een andere munt dan die van het financieel dagboek, dan wordt er een 
extra veld opgevraagd, nl. Betaling rekening. 

 
In dat veld vult u het bedrag in dat effectief op uw rekeninguittreksel wordt vermeld. Het is zeker mogelijk 
dat dit bedrag afwijkt van de oorspronkelijke waarde van het document. Dit is te wijten aan een 
koersverschil. Dit koersverschil wordt bij het sluiten van het selectiescherm automatisch geboekt. 

Hetzelfde principe wordt toegepast indien u een document in een andere munt afpunt via het 
ingavescherm. Als de munt van het Bedrag document afwijkt van de munt van het financiële dagboek 
wordt het veld Bedrag rekening geactiveerd.   

 

 

 
 
In dit veld vult u dan het bedrag in dat werkelijk op uw financiële rekening wordt geboekt. Bij het aanvaarden van 
de boekingslijn worden dan de eventuele koersverschillen automatisch geboekt. 

- Voorschot: 
Met voorschotten worden de betalingen bedoeld waarvoor u geen document (factuur of creditnota) hebt 
aangeduid om af te punten. Dit kan om uiteenlopende redenen:  

o U hebt de factuur nog niet ingegeven/ontvangen. 
o De factuur werd ingegeven maar nog niet gecentraliseerd en u hebt het dagboek zo 

geconfigureerd dat u enkel gecentraliseerde documenten wenst af te punten. 
o … 
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Het is aangeraden om ook een fictief/intern documentnummer aan het voorschot toe te kennen. Doet u 
dit niet, dan zal Expert/M op het einde van de boekingslijn een documentnummer toekennen, nl. het 
uittrekselnummer van het financiële uittreksel waarin het voorschot wordt geboekt.   

Bv.: een voorschot geboekt in uittreksel 202200004 krijgt ook als nummer 202200004. Op die manier kan 
de betaling snel teruggevonden worden. 

 

Omdat het aanvaarden van een regel automatisch de consultatie opstart, zal een voorschot dat u boekt op 
een klant/leverancier, die maar één openstaand document heeft, worden toegekend als een afpunting op 
dat document. 

Gaat het echter toch om een voorschot dat niet afgepunt mag worden met het openstaande document, 
dan kan u de consultatie uitschakelen door op F10 te drukken. 

 U moet steeds de klant of leverancier meegeven zodat de betaling op de individuele rekening geboekt kan 
worden. Weet u niet voor of van wie de betaling is, dan gebruikt u een wachtrekening of probeert u het 
document op te zoeken op basis van het bedrag. 

 

- Opzoeken op bedrag: 
Indien enkel het bedrag van de betaling gekend is, kan u op basis van dit bedrag ook een opzoeking 
starten. U vult de ventilatiecode klant of leverancier in en entert vervolgens door tot op het veld Bedrag 
document. In dit veld vult u het op te zoeken bedrag in en drukt u op F8. 

Expert/M zoekt alle documenten met als saldo het ingegeven bedrag. Hierbij wordt wel rekening 
gehouden met het afwijkingspercentage dat u hebt ingegeven bij de creatie van het financieel dagboek.  

 

U kan van eender welk veld met F7 naar het veld Bedrag document gaan. 

 Gebruik geen documentnummer in combinatie met het bedrag! Om deelbetalingen uit te sluiten, zal er in 
dat geval namelijk enkel op documentnummer gezocht worden. 

 

- Opzoeken op personalia: 
Hebt u op de voorgaande manieren nog steeds niet de juiste klant of leverancier gevonden, dan kan u 
natuurlijk ook steeds gebruik maken van de opzoekvelden om op personalia te zoeken. Deze 
opzoekvelden hebt u geconfigureerd bij de configuratie van klanten/leveranciers via Configuratie, 
Basisgegevens, Klanten/Leveranciers.  

Bijvoorbeeld: Opzoekveld / is gelinkt aan het banknummer. Dan kan u klanten/leveranciers met een 
banknummer dat begint met 063 opzoeken door /063* in te typen in het veld Klant of Leverancier. Het 
gebruik van / houdt in dat u zoekt op banknummer, terwijl het * betekent dat het banknummer moet 
beginnen met 063 maar voor de rest eender welke cijfercombinaties mag bevatten. 

 

- Dubbele betaling: 
Bij een meervoudige betaling van hetzelfde document, kan u de factuur best opzoeken door F9 te 
gebruiken. F9 start nl. hetzelfde consultatiescherm op als F8 met dit verschil dat ook de vereffende 
documenten worden getoond. 
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 Bij het selecteren van een document dat al vereffend is, zal als te betalen saldo natuurlijk 0,00 worden 
voorgesteld. U moet zelf het bedrag invullen dat betaald wordt. 

 

Indien niet onmiddellijk de gewenste gegevens worden getoond, moet u het consultatiescherm niet afsluiten. De 
balk bovenaan het scherm geeft u de mogelijkheid om de opzoeking op bedrag (aanpassing % afwijking bedrag is 
mogelijk), munt, referte/documentnummer en klant/leverancier opnieuw uit te voeren en dit voor zowel de 
openstaande als alle documenten. 

 

 

U vult het gezochte gegeven in, in het veld waarop u wenst te zoeken en drukt op . Eventueel kan u 
ook zoeken naar een combinatie van verschillende velden. 

 Met Ctrl M (op het veld klanten/leveranciers) kan u het consultatiescherm van de klanten/leveranciers 
opstarten om de bewegingen van huidig en vorig jaar te consulteren. 

 

Grootboekrekening (3) 

Deze ventilatiecode wordt gebruikt om kosten (betalingen) en opbrengsten (ontvangsten) rechtstreeks via de 
financiële dagboeken te verwerken, overboekingen uit te voeren tussen financiële rekeningen,… 

 

 

 

In het veld Aard kan u kiezen uit een aantal transacties betreffende betalingen voor fiche 281.50, btw-
herzieningen, decembervoorschot, betaalde of ontvangen btw en handelingen vrijgesteld van btw volgens artikel 
44 van het btw-wetboek.  

 Betaalde voorschotten van kwartaalaangevers boekt u met de aard Betaalde btw. 

 

De velden Klant of Leverancier geven u de mogelijkheid om mee te geven voor of van wie een bepaalde 
boekingslijn is. Indien een verzekeringsmaatschappij betaald wordt, zonder dat het vervaldagbericht in het 
aankoopdagboek werd ingegeven, kan u de verzekeringsmaatschappij aanmaken als leverancier en invullen in het 
veld Leverancier. U kan deze omzet voor de leverancier dan ook opnemen op de omzetlijst (Afdruk, Leveranciers, 
Omzet Leveranciers, de keuze Inclusief omzet financieel). 
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Op basis van de aard en het nummer van de grootboekrekening, die u selecteert, wordt D (debet) of C (credit) 
voorgesteld. Dit kan u, indien gewenst, nog wijzigen. 

 Met Ctrl M (op het veld Grootboekrekening) kan u het consultatiescherm van de grootboekrekening 
opstarten om de bewegingen van huidig en vorig jaar te consulteren. 

 

Bankkosten met btw (4) 

Met deze ventilatiecode kan u de kosten onderworpen aan btw boeken in de financiële verrichtingen en ook 
automatisch laten opnemen in de btw-aangifte. 

 

Bij het selecteren van deze ventilatiecode worden de rekening en het btw-percentage voorgesteld die u standaard 
voorzien hebt bij de creatie van het financieel dagboek. Beide gegevens kunnen uiteraard nog gewijzigd worden. In 
het veld Bedrag vult u het nettobedrag in. Bij het vervolledigen van de boekingslijn wordt er dan automatisch een 
bijkomende boekingslijn gecreëerd voor het btw-bedrag. 

Dagontvangsten (5) 

Deze ventilatiecode gebruikt u voor verkopen zonder factuur die rechtstreeks in het financieel dagboek (kassa of 
bancontact) worden verwerkt. 

 

Bij het selecteren van deze ventilatiecode worden de rekening en het btw-percentage voorgesteld die u standaard 
voorzien hebt bij de creatie van het financieel dagboek. Beide gegevens kunnen uiteraard nog gewijzigd worden. In 
het veld Bedrag vult u het brutobedrag in. Bij het vervolledigen van de boekingslijn wordt dan automatisch een 
bijkomende boekingslijn gecreëerd voor het btw-bedrag. 
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Overzicht van de sneltoetsen en iconen te gebruiken bij de ingave van financiële verrichtingen. 

 

De cursor staat op Actie Resultaat 

Leverancier/klant 

Grootboekrekening 

Ctrl M Gedetailleerd overzicht van de 
leverancier/klant/grootboekrekening. 

Leverancier/Klant 

Grootboekrekening 

Ctrl N Oproepen creatiescherm van 
leverancier/klant/grootboekrekening. 

Leverancier/klant 

Grootboekrekening 

0 Herhalen van de vorige leverancier/klant/grootboekrekening. 

Ventilatie + Document wordt aanvaard, als de uitsplitsing volledig is. 

Op een boekingslijn 
Ctrl S of  

Document wordt aanvaard, als de uitsplitsing volledig is. 

Ventilatie - Document of lijn verwijderen. 

Op een boekingslijn 
Ctrl - of  

Document of lijn verwijderen. 

Op een boekingslijn 
Ctrl + of  

Nieuwe lijn toevoegen. 

Op een boekingslijn 
 

Een op de nog actieve boekingslijn, aangebrachte wijziging 
ongedaan maken. 

Referte * Laatst ingevulde detailreferte wordt herhaald in ingavescherm 
en F8-scherm. 

In de hoofding F6 Wisselen tussen de tabbladen Overzicht en Document. 

Op een boekingslijn met 
klant/leverancier 

F7 De cursor wordt op Bedrag document geplaatst. 

Op een boekingslijn met 
klant/leverancier 

F8 Opzoeken van documenten op basis van de reeds ingevulde 
gegevens. 

Op een boekingslijn met 
klant/leverancier 

F9 Opzoeken van documenten op basis van de reeds ingevulde 
gegevens rekening houdend met de vereffende documenten. 

Op een boekingslijn met 
klant/leverancier 

F10 Een betaling als voorschot inboeken. 
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Oefening 

BNP Paribas Fortis-rekening 

Het beginsaldo op 06/01/2022 is € 8 371,15. 

 

Boek volgende bankuittreksels  

BE86 2850 3877 3050 EUR Uittr. 1                                         06-01-22 
nv Bio-Expo                                                                                                                           8 371,15  

 

00-001 Giro van Biologische Groentehandel bv 

Ref. F202100505, dd. 21-11-21 

 

2 853,71 

 

 00-002 Giro van Appelier bvba 

Ref. factuur dd. 12-12-21 

 

599,48 

 

 00-003 Uw overschrijving – Vlaamse Belastingdienst 

Ref. Saldo 2021 

 

- 561,23 

 

 00-004 Uw overschrijving – Jan Pieters, 3500 Hasselt 

Ref. Wedde december (grootboekrek. 455000 bezoldigingen) 

 

- 2 231,04 

 

 00-005 Uw overschrijving – Geert Decock, 3600 Genk 

Ref. Vergoeding zaakvoerder (grootboekrek. 618000) 

 

- 1 983,15 

 

 00-006 Uw overschrijving – RSZ, 3500 Hasselt 

Ref. RSZ december (grootboekrek. 454000 RSZ) 

 

- 2 169,07 

 

 00-007 Uw overschrijving – Ontvangkantoor, 3500 Hasselt 

Ref. BV december (grootboekrek. 453000 BV) 

 

- 1 276,41 

 

   

NIEUW SALDO OP          06-01-22: 

 

 

3 603,44 
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BE86 2850 3877 3050 EUR Uittr. 2                                         08-01-22 
nv Bio-Expo                                                                                                                           3 603,44 

 

00-001 Storting in contanten 

(grootboekrek. 580000 Interne overboekingen) 

 

5 000,00 

 

 00-002 Giro van Appelier bvba 

Ref. F202200002  

 

1 821,90 

 

 00-003 Giro van Herba 

Ref. Saldo 2021 

 

1 698,52 

 

 00-004 Uw overschrijving op IBAN BE15 0639 7598 4430 

 

 

- 6 709,23 

 

 
00-005 Uw chequenummer 659856 

 

 

- 4 491,15 

 

 
00-006 Uw overschrijving – Btw-controlekantoor Brugge 2 

Ref. Saldo 12/21 (tegenrekening 451500 R/C btw) 
 

- 5 606,73 

 

   

NIEUW SALDO OP         08-01-22: 

 

 

- 4 683,25 
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BE86 2850 3877 3050 EUR Uittr. 3                                         13-01-22 

nv Bio-Expo                                                                                                                         - 4 683,25 

 

00-001 

 

Giro van Ets Uni-VER 

Ref. F202100513 

 

7 538,00 

 

 

00-002 

 

Uw betaling - L.E.G.O.  
 

 

- 1 536,32 

 

 

00-003 

 

Storting in contanten 

(tegenrekening 580000) 

 

7 500,00 

 

 
00-004 Giro van Toronto Organics Ref. F202100531 (11 697 USD) 

 

 

 

 

10 745,22 

 

 
00-005 Giro van ’t Vier Emmershof  

Ref. F202100512 

 

899,74 

 

 
00-006 Uw overschrijving – Pervasive Software 

Ref. F202101001 ($ 2 242,00) 

 

- 2  052,30 

 

 
00-007 Portkosten met btw (tegenrekening 657100) 

21% btw 

 

- 125,00 

- 26,25 

   

NIEUW SALDO OP          13-01-22: 

 

 

18 259,84 
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BE86 2850 3877 3050 EUR Uittr. 4                                         17-01-22 
nv Bio-Expo                                                                                                                        18 259,84 

 

00-001 Giro van Biologische Groentehandel bv 

Ref. F202100536 

 

1 116,93 

 

 
00-002 Uw overschrijving – Borco bvba 

Ref. Saldo 2021 

 

- 6 643,43 

 

 
00-003 Giro van bvba De Caluwé, Martensstraat 22, 8000 Brugge Ref. 

Leveringsbon DEF2536 

 

5 507,38 

 

 
00-004 Uw doorlopende opdracht op IBAN BE91 3100 7789 006 

Ref. Huur magazijn (grootboekrek. 610100) 

 

-1 500,00 

 

 
00-005 Uw overschrijving  

 

 

- 1 827,12 

 

 
00-006 Betaling Geneesheer Nootelaer (rekening 615400) 

(ereloonnota werd niet als aankoopfactuur geboekt) 

 

 

 

-2 230,00 

 

 

 

 

00-007 

 

Giro van Biologische Groentehandel bv 

Ref. F202200003  

 

                                 10 115,96 

  

NIEUW SALDO OP          17-01-22: 

 

 

22 799,56  
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BE86 2850 3877 3050 EUR Uittr. 5                                         22-01-22 

nv Bio-Expo                                                                                                                        22 799,56 

 

00-001         Uw cheque n° 629622 - Ref. Factuur 202200015 

 
- 5 042,50 

00-002 Dossierkosten met btw  

(grootboekrek. 657100 Bankkosten onderworpen aan btw) 
21% btw 

 

-23,72 
-4,98 

00-003 Betaling op uw rekening 2 362,58 

 

 
00-004 Uw overschrijving – Belgische Fruitveiling CVBA  

Referte F202200001 – CN 202200018 
           - 5 533,72 

00-005 Uw overschrijving – Electrabel 

Ref. 202200002 

 

- 1 197,36 

 

   

NIEUW SALDO OP          22-01-22: 

 

13 359,86 
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Kasdagboek 

Het beginsaldo op 06/01/2022 is € 2 379,45. 

 

Boek volgend kasblad in:  

 

     EUR  pag.1 

       

Datum 
Nummer der 

stukken 
Omschrijving Imputatie 

kas btw 

ontvangsten uitgaven   

02 jan 1 Contante kassaverkoop 6% G.701100        11 257,00     637,19    

04 jan 2 Contante kassaverkoop 6% G.701100        8 350,00     472,64 

07 jan 3 Storting nr. Bank G.580000        5 000,00   

14 jan 4 Storting nr Bank G.580000       7 500,00   

20 jan 5 De Hobbit nv   voorschot       500,00    

20 jan 6 Storting nr. Bank G.580000       3 370,00   

27 jan 7 Veiling Hoogstraten cvba F.202200011        5 647,26   

             

             

             

  Totaal ontvangsten         20 107,00 21 517,26  

  Voorgaand Saldo        2 379,45   

  Subtotaal        22 486,45   

  Af te trekken uitgaven       - 21 517,26   

  Saldo 31/01/2022         969,19   
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3.3 Afdruk financieel dagboek 

Dagboeken –Financieel – Afdruk financieel dagboek 

 
 

In het selectiescherm hebt u buiten de standaardkeuzes (dagboeken, periodes, documenten, …) nog een aantal 
keuzes die wat extra aandacht verdienen. 

Print selectiepagina 

U kan een pagina laten afdrukken met de criteria die u hier geselecteerd hebt. Zo weet u steeds welke selecties u 
hebt toegepast op de afgedrukte lijst. 
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Documentstatus 

Deze keuze vindt u terug op de meeste lijsten m.b.t. boekingen. U hebt de volgende mogelijkheden: 

- Gecentraliseerde documenten: de lijst wordt samengesteld met de door u geselecteerde documenten die 
gecentraliseerd zijn. 

- Niet-gecentraliseerde documenten: de lijst wordt samengesteld met de door u geselecteerde documenten 
die niet gecentraliseerd zijn. 

- Alle documenten: de lijst wordt samengesteld uit alle documenten binnen uw selectie ongeacht ze 
gecentraliseerd zijn of niet. 
 
 

Enkel niet afgedrukte doc. 

Het aanvinken van dit vakje impliceert dat u enkel de documenten die nog niet op een definitieve afdruk werden 
getoond, wenst af te drukken. 

Enkel centralisatie 

Als u deze optie aanvinkt, krijgt u enkel de centralisaties van het financieel dagboek voor de uitgevoerde selecties. 
Deze omvat een centralisatie per ventilatiecode, btw-vak en grootboekrekening. 

De aankruisvakjes Enkel niet afgedrukte doc., Eenheden drukken, Refertes drukken, Vreemde valuta drukken en 
Definitieve afdruk zijn dan niet meer toegankelijk. 

Definitieve afdruk 

Als u deze optie aanvinkt, worden alle nog niet eerder afgedrukte documenten voor de uitgevoerde selecties 
automatisch op Afgedrukt gezet en het eerste vrije paginanummer voor de uittreksels wordt automatisch op het 
eerstvolgende vrije paginanummer gezet. 

 Deze optie heeft enkel uitwerking indien u de afdruk op papier vraagt, een voorbeeldafdruk op het scherm 
verandert niets aan de afdrukstatus van een document. 

 

Centraliseren financieel 

Indien alle financiële documenten correct zijn ingeboekt, dan kan u de documenten centraliseren.  

De consequenties van het centraliseren zijn dat: 

- deze documenten niet meer kunnen worden verwijderd. 
- enkel het veld Datum kan worden gewijzigd. 

Dagboeken – Financieel – Centraliseren financieel 

U bepaalt zelf welke documenten gecentraliseerd mogen worden. Maakt u geen selectie, dan worden automatisch 
alle niet-gecentraliseerde documenten van de huidige periode gecentraliseerd. 

Verwijderen financieel 

Dagboeken – Verwijderen documenten – Verwijderen financieel 

 

U kan hier meerdere niet-gecentraliseerde documenten in één keer verwijderen.  

 De standaardselectie verwijdert alle niet-gecentraliseerde documenten van de lopende periode. 
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4 Diverse operaties 

4.1 Dagboek diverse operaties 

U kan diversendagboeken aanmaken via 

Ingave – Basisgegevens – Diversendagboeken 

 

 

 

Wat betreft de diversendagboeken onderscheiden we 3 soorten: 

- Standaard: een diversendagboek voor de algemene diverse boekingen. In dit dagboek kan u boeken op 
klanten, leveranciers en grootboekrekeningen, uitgezonderd centralisatierekeningen. 

 

- Beginbalans: dit dagboek gebruikt u voor de manuele of automatische opening van de balansrekeningen. 
Boekingen in dit dagboek gebeuren steeds in periode 0. Het grote voordeel is dat, eender wanneer u de 
beginbalans inboekt, deze toch steeds als eerste boeking van het jaar wordt opgenomen. U kan in dit 
dagboek enkel balansrekeningen gebruiken, dus geen klanten, leveranciers, kosten- of 
opbrengstenrekeningen. 

 

- Afsluitboekingen: omdat men in het standaarddagboek niet op centralisatierekeningen kan boeken en in 
het beginbalansdagboek altijd periode 0 gebruikt wordt, bestaat er ook een afsluitdagboek. Dit dagboek 
gebruikt u voor de afsluitposten op het einde van een periode of boekjaar. Er kan worden geboekt op alle 
grootboekrekeningen, centralisatierekeningen inbegrepen. 

 

Buiten de gebruikelijke configuratie m.b.t. het opvragen en tonen van de referte en munt worden bij de diversen 
ook de volgende rekeningen opgevraagd: 

- Voorschotten 
- Afrondingen en koersverschillen 
- Afschrijvingen 
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Voorschotten in de diverse operaties zijn boekingen waarbij u geen document (factuur of creditnota) kan 
afboeken. 

U bepaalt bij de creatie van het dagboek op welke grootboekrekeningen u deze voorschotten wenst te boeken. De 
rekening die u invult, moet een centralisatierekening voor klanten/leveranciers zijn. Dit is het geval indien in de 
fiche van de grootboekrekening het veld Creatie document is opgevuld met Saldo documenten 
klanten/leveranciers. 

 

 

 Standaard worden de rekeningen 400/440 voorgesteld voor respectievelijk voorschotten van klanten en 
leveranciers. U zou bij veelvuldig gebruik van voorschotten kunnen overwegen om speciale 
voorschotrekeningen te gebruiken (bijvoorbeeld 406000 en 460000). Bij het opvragen van historieken en 
openstaande posten van klanten/leveranciers kan u namelijk de selectie van-tot centralisatierekening 
gebruiken waardoor u de voorschotten apart kan opvragen. 

 

Indien er zich afrondingen of koersverschillen voordoen tijdens het boeken van een financieel uittreksel, worden 
deze automatisch geboekt op de rekeningen die u in deze velden invult.  

 

Bij een afronding zal zowel de factuur als de betaling aan dezelfde koers worden geboekt.   

Bv.: Een factuur van $ 10 000 werd ingegeven met een koers van 1,1844 (= € 8 443,09). Deze factuur wordt in twee 
delen betaald: 

1ste betaling: $ 7 000 met koers 1,1844 (= € 5 910,17) 

2de betaling: $ 3 000 met koers 1,1844 (= € 2 532,93) 

Bij het boeken van de 2de betaling zal er ook een afrondingsverschil worden weggeboekt van € 0,01. 

 

Een koersverschil houdt in dat de factuur en de betaling niet aan dezelfde koers werden ingeboekt. 

Bv.: Een factuur van $ 10 000 werd ingegeven met een koers van 1,1844 (= € 8 443,09).  Deze factuur wordt in twee 
delen betaald: 

1ste betaling: $ 7 000 USD met koers 1,21 (= € 5 785,12) → koersverschil van € 125,05 

2de betaling: $ 3 000 USD met koers 1,22 (= € 2 459,02) → koersverschil van € 73,91 
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Afschrijvingen zullen automatisch kunnen worden geboekt op basis van de afschrijvingstabellen ingebracht bij 
investeringselementen. Indien bij de 2-rekening die gekoppeld is aan het investeringselement geen Kostenrekening 
afschrijving werd gekoppeld, wordt de rekening gebruikt uit het diversendagboek. Wenst u echter dat er steeds 
gebruik wordt gemaakt van de rekening die u invult in het diversendagboek, kiest u in het veld Afschrijving volgens 
voor Dagboek. 

Verder kan u ook bij diverse verrichtingen, de detailreferte automatisch laten herhalen door de optie Kopiëren 
referte op detailreferte te plaatsen. 

 

Wat betreft de controles, kan u door het aanvinken van:  

- Unieke documentnummers: ervoor zorgen dat elk boekingsstuk een uniek documentnummer moet 
krijgen. 

- Negatieve bedragen toelaten: ook negatieve bedragen ingeven in het detail van de boekingsstukken. 
 

Bij Datumcontrole op periode kiest u of er een melding moet worden gegeven wanneer een datum wordt gebruikt 
die niet binnen de gekozen boekhoudperiode, btw-periode of beide periodes valt. 

 

Tijdens het boeken van de diverse operaties zal u documenten kunnen opzoeken. Met het veld Betaling 
documenten bepaalt u of enkel de gecentraliseerde documenten of alle documenten getoond en afgepunt mogen 
worden. 

 Indien niet-gecentraliseerde aan- of verkoopdocumenten worden afgeboekt, zal u buiten een aantal 
referentievelden (referte, datum, …) geen wijzigingen meer kunnen aanbrengen aan deze documenten. 
M.a.w. ze worden onderworpen aan dezelfde regels als een gecentraliseerd document. 

Mocht de klant, leverancier of het documentnummer niet gekend zijn, zal u ook kunnen opzoeken op bedrag. Deze 
opzoeking zal rekening houden met een afwijking in plus en in min voor het percentage dat u invult in het veld % 
Afwijking bedrag document. 

 

Met F8 kan u in de diversen de nodige opzoekingen starten. Normaliter verkrijgt u dan een selectiescherm met 
daarin één of meerdere documenten die voldoen aan uw selecties. U kan bij creatie van het diversendagboek 
echter bepalen dat u in sommige gevallen het selectiescherm niet wenst te zien en dat het document m.a.w. 
onmiddellijk afgepunt mag worden indien het voldoet aan uw selectie.  

Deze optie kan u configureren voor opzoekingen op bedrag en op documentnummer. 

 

Mogelijkheden F8-scherm zoeken op bedrag: enkel het bedrag wordt ingegeven, niet de klant/leverancier. 

- Altijd tonen: het F8-scherm wordt altijd getoond, zelfs als er maar 1 document voldoet aan de 
zoekopdracht. Het document wordt dus niet onmiddellijk afgepunt. 

- Niet tonen als bedrag binnen afwijking %: het document wordt onmiddellijk afgepunt als het bedrag valt 
binnen het afwijkingspercentage dat ingesteld werd bij het veld % Afwijking opzoeken op bedrag. 

- Niet tonen als bedrag gelijk: het F8-scherm wordt niet getoond als er slechts 1 document gevonden is met 
dit bedrag. Het document wordt dan onmiddellijk afgepunt. 

 

Mogelijkheden F8-scherm zoeken document: 

- Wel tonen: het F8-scherm wordt steeds getoond ook al voldoet er maar 1 document aan de zoekopdracht. 

- Niet tonen: als er maar 1 document voldoet aan de zoekopdracht, dan wordt het document onmiddellijk 
afgepunt. 
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Voor het openings- en het afsluitdagboek is er minder configuratie nodig. Omdat u enkel grootboekrekeningen kan 
gebruiken, zullen er geen afrondingen, koersverschillen, … mogelijk zijn. 

 

 

 

 

 

Samenvatting van het gebruik van de verschillende diversendagboeken. 

 

 Standaarddiversen Afsluitdagboek Beginbalans 

Periodes 

 

Alle periodes 

uitgez. periode 0 

Alle periodes 

uitgez. periode 0 

Enkel periode 0 

 

Klanten/leveranciers 

 

Ja Neen Neen 

 

Grootboekrekeningen 

 

Alle grootboekrek. 

uitgez. centralisatierek. 

Alle grootboekrekeningen Enkel balansrekeningen 
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4.2 Ingeven diverse boekingen 

Dagboeken – Diversen – Ingave diversen 

 

Het ingeven van diverse operaties gebeurt op dezelfde manier als de ingave van het financieel. 

Net zoals de andere boekingsprogramma’s, bestaat het scherm uit 2 tabbladen: 

- Overzicht geeft u de mogelijkheid om via Selectie op basis van documentnummers bestaande uittreksels 
op te vragen. Dubbelklikken of enteren op een bepaalde lijn, geeft u het detail van het document op het 
tabblad Detail dat u vervolgens kan wijzigen/verwijderen. 

- Detail wordt als eerste geopend en dient om uw uittreksels in te geven. 

 Met F6 wisselt u tussen beide tabbladen. 

Hoofding 

Standaard diversendagboek en afsluitdagboek 

 
 
In de hoofding kiest u in welk dagboek, jaar, boekhoud- en btw-periode u wenst te boeken. Het documentnummer 
wordt automatisch voorgesteld op basis van het hoogste documentnummer dat al werd gebruikt, verhoogd met 1. 

Anders dan in de financiële verrichtingen, moet u bij de diverse operaties geen begin- en eindsaldo meegeven. 
Tijdens het boeken moet u ervoor zorgen dat het saldo van de boeking op 0 komt zodat u de boeking kan 
aanvaarden. 
 

Beginbalans 

 

Kiest u voor het dagboek Beginbalans, dan zullen enkel boekhoud- en btw-periode 0 beschikbaar zijn. 
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Detail 

Standaard diversendagboek 

In het detailscherm worden de verrichtingen lijn per lijn ingegeven. Dit gebeurt steeds op basis van de volgende 
ventilatiecodes: 

- Klant (1) 
- Leverancier (2) 
- Grootboekrekening (3) 

 
Klant (1) en Leverancier (2) 

Het gebruik van de ventilatiecodes Klant en Leverancier is identiek aan elkaar en handelt uiteraard over een 
afboeking van een klant of van een leverancier.  

 
De te volgen werkwijze is afhankelijk van de gekende gegevens en documenten die worden betaald.   

Het veld Zoeken op hebt u al geconfigureerd bij de creatie van het diversendagboek maar kan u voor elke 
boekingslijn ook nog eens aanpassen. Zo kan het bijvoorbeeld voorvallen dat u de documenten van klanten altijd 
opzoekt op basis van het documentnummer (uit het verkoopdagboek) maar u uitzonderlijk voor één klant de 
opzoeking moet uitvoeren op basis van de referte. 

Heel belangrijk bij het opzoeken van documenten is echter de F8-toets. Het indrukken van deze toets impliceert dat 
Expert/M de opzoeking mag starten op basis van de op dat moment ingevulde gegevens. 

 Met F9 wordt dezelfde zoekopdracht gestart als met de F8-toets, maar er wordt dan ook rekening 
gehouden met de vereffende documenten. 

 I.p.v. de opzoeking op te starten met de F8-toets, kan u ook doorenteren tot op de volgende regel van het 
uittreksel. Het verlaten van de boekingslijn impliceert namelijk automatisch dat er gezocht wordt op basis 
van de ingebrachte gegevens. Als er maar één document aan de opzoekcriteria voldoet, wordt dit 
document automatisch voorgesteld. U moet de betalingslijn enkel nog aanvaarden door deze te overlopen 
met Enter of door Page Down te drukken (in een volgende versie zal u kunnen configureren of u het 
consultatiescherm wil zien indien uw opzoeking maar één document als resultaat heeft). 

 

Indien de opzoeking met F8 één of meerdere documenten als resultaat heeft, krijgt u een overzicht van alle 
documenten die aan de selectiecriteria van de opzoeking voldoen. 

 

In dit selectiescherm kan u de documenten die afgepunt worden, aanduiden met de muis of d.m.v. de pijltjes- en 
Enter-toets. Het aanduiden van een document zorgt ervoor dat: 

- het veld Betaling wordt opgevuld met het bedrag van het document. 
- het veld Nieuw saldo op 0,00 EUR komt te staan. 
- onderaan het scherm in het veld Betaling document ook het volledige bedrag van het document wordt 

ingevuld. Dit bedrag kan u wijzigen als er maar een deel van het document wordt betaald. 
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Hebt u alle documenten aangeduid, dan kan u het scherm verlaten door op  te klikken of de plustoets 
(+) in te drukken. Het consultatiescherm wordt dan gesloten en de aangeduide documenten worden in de 

financiële boeking opgenomen. Wenst u terug te keren naar het ingavescherm, dan kan u dit door op  
te klikken of de mintoets (-) in te drukken. 

 Het opnieuw aanduiden van een document zorgt ervoor dat het document gedeselecteerd wordt. Indien u 
gebruikt maakt van de plustoets (+) om de betalingen over te nemen naar het uittreksel, moet u ervoor 
zorgen dat u niet in een invulveld (betaling document, referte, …) staat maar op een volgende of vorige 
regel in het overzicht.  

 Onderaan het scherm ziet u steeds hoeveel u al hebt aangeduid in het veld Totaal betalingen. Het veld 
Totaal openstaand geeft u het totaal van de documenten opgenomen in de selectie. 

Bij het opzoeken van documenten onderscheiden we de volgende situaties: 

- Klant en documentnummer zijn gekend: 
In dat geval vult u het klantnummer of de naam en het documentnummer in. Vervolgens drukt u op F8. 
Zijn er één of meerdere documenten met dat zelfde documentnummer voor de ingebrachte klant, dan 
krijgt u een overzicht van de betreffende documenten. 

- Enkel documentnummer is gekend: 
U vult het documentnummer in en drukt vervolgens op F8 en krijgt dan het overzichtscherm getoond met 
alle documenten met het ingebrachte documentnummer. 

 I.p.v. het documentnummer kan u ook gebruik maken van de referte. 

- Enkel de klant is gekend: 
U vult het klantnummer of de naam in en drukt vervolgens op F8 en krijgt op die manier het overzicht van 
alle documenten van die klant.  
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- Groepsbetaling: 
U zorgt ervoor dat u in het selectiescherm terechtkomt van de klant en documenten die u nodig hebt. Net 
zoals u één document aanduidt, kan u ook verschillende documenten aanduiden. Het veld Totaal 
betalingen geeft het totaal van de geselecteerde documenten weer. 

Bent u echter op zoek naar een bepaald bedrag, dan kan u dit bedrag invullen in het veld Totaal te 
betalen. Voor elk document dat u vervolgens selecteert, wordt het resterende bedrag getoond in het veld 
Nog te betalen. 

 
 

- Gedeeltelijke afboeking: 
Wenst u maar een deel van het document af te punten, dan past u na het selecteren van het document in 
het selectiescherm het veld Betaling document aan. 

Indien u doorentert, wordt het selectiescherm niet getoond. In dat geval kan u het bedrag onmiddellijk 
aanpassen in de boekingslijn van het diversendagboek. 

 

- Betaling in vreemde munt: 
Indien u documenten afboekt in een andere munt dan de referentiemunt, wordt er een extra veld 
opgevraagd, nl. Betaling rekening. 

 
In dat veld wordt standaard de tegenwaarde van het document ingevuld op basis van de koers die bij het 
inboeken van het document werd meegegeven.  

Het is mogelijk om dit bedrag te wijzigen zodat het afwijkt van de oorspronkelijke waarde van het 
document. Deze afwijking zal dan verwerkt worden als een koersverschil. Dit koersverschil wordt bij het 
sluiten van het selectiescherm automatisch geboekt. 

Hetzelfde principe wordt toegepast indien u een document in een andere munt afpunt via het 
ingavescherm.   

 
Als de munt van het Bedrag valuta afwijkt van de referentiemunt wordt het veld Bedrag geactiveerd zodat 
u daar de tegenwaarde in referentiemunt, indien gewenst, kan wijzigen. 

- Voorschot: 
Met voorschotten worden de afboekingen bedoeld waarvoor u geen document (factuur of creditnota) 
hebt aangeduid om af te punten. Dit kan om uiteenlopende redenen:  

U hebt de factuur nog niet ingegeven/ontvangen. De factuur werd ingegeven maar nog niet 
gecentraliseerd en u hebt het dagboek zo geconfigureerd dat u enkel gecentraliseerde documenten wenst 
af te punten. 

 

Best kent u ook een fictief/intern documentnummer toe aan het voorschot. Doet u dit niet, dan zal 
Expert/M op het einde van de boekingslijn een documentnummer toekennen, nl. het uittrekselnummer 
van de diverse boeking waarin het voorschot wordt geboekt.  
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Bijvoorbeeld: een voorschot in uittreksel 202200004 krijgt ook als nummer 202200004. Op die manier kan 
de boeking snel teruggevonden worden. 

 
 

Omdat het aanvaarden van een regel automatisch de consultatie opstart, zal een voorschot dat u boekt op 
een klant/leverancier, die maar één openstaand document heeft, worden toegekend als een afpunting op 
dat document. 

Gaat het echter toch om een voorschot dat niet afgepunt mag worden met het openstaande document, 
dan kan u de consultatie uitschakelen door op F10 te drukken. 

 U moet steeds de klant of leverancier meegeven zodat de boeking op de individuele rekening kan worden 
geplaatst. Weet u niet voor of van wie de betaling is, dan gebruikt u een wachtrekening of probeert u het 
document op te zoeken op basis van het bedrag. 

 

- Opzoeken op bedrag: 
Indien enkel het bedrag van het gezochte document gekend is, kan u op basis van dit bedrag ook een 
opzoeking starten. U vult de ventilatiecode klant of leverancier in en entert vervolgens door tot op het 
veld Bedrag document. In dit veld vult u het op te zoeken bedrag in en drukt u op F8. Expert/M zoekt alle 
documenten met een saldo gelijk aan het ingegeven bedrag. Hierbij wordt wel rekening gehouden met het 
afwijkingspercentage dat u ingegeven hebt bij de creatie van het diversendagboek. 

U kan van op eender welk veld met F7 naar het veld Bedrag document gaan. 

 

- Dubbele betaling: 
Bij een meervoudige betaling van hetzelfde document, kan u best de factuur opzoeken door F9 te 
gebruiken. F9 start nl. hetzelfde consultatiescherm op als F8 met dit verschil dat ook de vereffende 
documenten worden getoond. 

 Bij het selecteren van een document dat al vereffend is, zal als te betalen saldo natuurlijk 0,00 worden 
voorgesteld. U moet zelf het bedrag dat betaald wordt, invullen. 

 

Indien de gewenste gegevens niet onmiddellijk worden getoond, moet u het consultatiescherm niet afsluiten. De 
balk bovenaan het scherm geeft u de mogelijkheid om de opzoeking op bedrag (aanpassing % afwijking bedrag is 
mogelijk), munt, referte/documentnummer en klant/leverancier opnieuw uit te voeren en dit voor zowel de 
openstaande als alle documenten. 

 

 
 

U vult het gezochte gegeven in, in het veld waarop u wenst te zoeken en drukt op . Eventueel kan u 
ook zoeken naar een combinatie van verschillende velden. 
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 Met Ctrl M (op het veld Klanten/Leveranciers) kan u het consultatiescherm van de klanten/leveranciers 
opstarten om de bewegingen van huidig en vorig jaar te consulteren. 

Grootboekrekening (3) 

Deze ventilatiecode wordt gebruikt om allerhande boekingen (afschrijvingen, lonen, afboekingen, overboekingen, 
…). 

 
 

In het veld Aard kan u kiezen uit een aantal transacties betreffende betalingen voor fiche 281.50 en btw 
((herzieningen) betaalde of ontvangen btw en het decembervoorschot). 

De velden Klant en Leverancier bieden u de mogelijkheid om mee te geven voor of van wie een bepaalde 
boekingslijn is.  

 Met Ctrl M (op het veld Grootboekrekening) kan u het consultatiescherm van de grootboekrekening 
opstarten om de bewegingen van huidig en vorig jaar te consulteren. 

Afsluitdagboek 

In het afsluitdagboek kan u twee ventilatiecodes gebruiken, nl. 

- Grootboekrekening (3): met deze ventilatie kan u op dezelfde wijze boekingen invoeren zoals bij het 
standaard diversendagboek met dit verschil dat u ook op centralisatierekeningen kan boeken. 

- Correctieboeking Privégedeelte (5): deze ventilatiecode werd voorzien voor wie de privégedeeltes van 
grootboekrekeningen effectief wilt boeken. Op die manier kan u bij de lijst Afdruk, Grootboekrekening, 
Privégedeelte grootboekrekeningen selecteren om de Correcties op te nemen i.p.v. de Boekingen. 

Beginbalans 

In een beginbalansdagboek kan u maar één ventilatiecode gebruiken, nl. Opening (4). Het gebruik van deze 
ventilatiecode houdt in dat u enkel balansrekeningen kan gebruiken. 
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Overzicht van de sneltoetsen en iconen te gebruiken bij de ingave van de diverse boekingen: 

 

De cursor staat op Actie Resultaat 

Leverancier/klant 

Grootboekrekening 

Ctrl M Gedetailleerd overzicht van de 
leverancier/klant/grootboekrekening. 

Leverancier/klant 

Grootboekrekening 

Ctrl N Oproepen creatiescherm van de 
leverancier/klant/grootboekrekening. 

Leverancier/klant 

Grootboekrekening 

0 Herhalen vorige leverancier/klant/grootboekrekening. 

Ventilatie + Document wordt aanvaard, als de uitsplitsing volledig is. 

Op een boekingslijn 
Ctrl S of  

Document wordt aanvaard, als de uitsplitsing volledig is. 

Ventilatie - Document of lijn verwijderen. 

Op een boekingslijn 
Ctrl – of   

Document of lijn verwijderen. 

Op een boekingslijn 
Ctrl + of  

Nieuwe lijn toevoegen. 

Op een boekingslijn 
 

Een, op de nog actieve boekingslijn, aangebrachte wijziging 
ongedaan maken. 

Referte * Laatst ingevulde detailreferte wordt herhaald. 

In de hoofding F6 Wisselen tussen de tabbladen Overzicht en Document. 

Op een boekingslijn met 
klant/leverancier 

F7 De cursor wordt op het veld Bedrag document geplaatst. 

Op een boekingslijn met 
klant/leverancier 

F8 Opzoeken van documenten op basis van de al ingevulde 
gegevens. 

Op een boekingslijn met 
klant/leverancier 

F9 Opzoeken van documenten op basis van de al ingevulde 
gegevens rekening houdend met de vereffende documenten. 

Op een boekingslijn met 
klant/leverancier 

F10 Een boeking als voorschotdocument verwerken. 
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Oefening 

 

Volgend boekingsdocument mag worden geboekt in januari 2022: 
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Beginbalans 

 

De volgende balans moet worden ingegeven dd 01/01/2022:  

 

Grootboekrek. Omschrijving Debet      Credit 

100000 Geplaatst kapitaal   86 762,73 

130000 Wettelijke reserve   8 676,27 

140000 Overgedragen winst   91 240,33 

174000 Overige leningen - Fortis   80 104,54 

220000 Terreinen 116 551,97   

221000 Gebouwen 52 057,64   

221009 Afschrijvingen gebouwen   8 329,22 

230000 Installaties 114 031,02   

230009 Afschrijvingen installaties   91 224,82 

231000 Machines 31 380,84   

231009 Afschrijvingen machines   25 104,62 

232000 Uitrusting 20 096,73   

232009 Afschrijving uitrusting   16 077,38 

240000 Meubilair 10 892,94   

240009 Afschrijvingen meubilair   8 714,35 

241000 Rollend materieel 15 887,50   

241009 Afschrijving rollend materieel   12 710,00 

288000 Betaalde waarborgen 317,30   

340000 Voorraad handelsgoederen 84 792,32   

400000 Klanten 29 666,87   

440000 Leveranciers   18 012,53 

451000 Te betalen btw   5 606,73 

453000 Ingehouden BV   793,26 

454000 RSZ   743,68 

455000 Bezoldigingen   4 400,11 

488100 Recupereerbare verpakking   2 974,72 

489000 R/C Privé   24 950,44 

550000 BNP Paribas Fortis BE86 2850 3877 3050         8 371,15  

570000 Kas 2 379,45   
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4.3 Standaard diversen  

 

Onder standaard diverse verstaan we het kopiëren van een bestaande diverse boeking.  

Het kopiëren van diverse boekingen kan u gebruiken voor diverse posten die u periodiek moet registreren, b.v. 
loonstaten, aanzuiveren btw-rekeningen, maandelijkse afschrijvingen, ... 
 
Het kopiëren van diverse boekingen kan alleen gebruikt worden bij detaillijnen met ventilatie 
"Grootboekrekening". 
 
Als u in het detail van ingave diversen staat en u klikt rechtermuisknop, dan kan u kiezen voor Standaarddiversen. 
Vervolgens vraagt u een "Overzicht" via de gelijknamige knop. U verkrijgt een overzicht van alle diverse boekingen 
die u in het geselecteerde jaar, periode, ... gemaakt hebt. In de kolom "Referte" staat de referte ingevuld van de 
eerste detaillijn van de diverse boeking. 
 

 

 
De mogelijkheden zijn: 
- de boeking overnemen: de boeking die geselecteerd staat, wordt exact overgenomen. U kan daarbij kiezen om 
ook de bedragen over te nemen door die keuze aan te vinken. 
- de boeking omgekeerd overnemen: debet wordt credit en omgekeerd. 
 
U hebt ook de mogelijkheid om de referte in te vullen van alle detaillijnen door een andere referte in te geven bij 
"Nieuwe referte". 
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4.4 Afdruk diversendagboek 

Dagboeken – Diversen – Diversendagboek 

 

 

 

Bij het afdrukken hebt u buiten de standaardkeuzes (welke dagboeken, periodes, documenten, …) nog een aantal 
keuzes die wat extra aandacht verdienen. 

Print selectiepagina 

U kan een pagina laten afdrukken met de criteria die u hier geselecteerd hebt. Zo weet u steeds welke selecties u 
hebt toegepast op de afgedrukte lijst. 

Documentstatus 

Deze keuze vindt u op de meeste lijsten m.b.t. boekingen terug. U hebt de volgende mogelijkheden: 

- Gecentraliseerde documenten: de lijst wordt samengesteld met de door u geselecteerde documenten die 
gecentraliseerd zijn. 

- Niet-gecentraliseerde documenten: de lijst wordt samengesteld met de door u geselecteerde documenten 
die niet gecentraliseerd zijn. 

- Alle documenten: de lijst wordt samengesteld uit alle documenten binnen uw selectie ongeacht ze 
gecentraliseerd zijn of niet. 
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Enkel niet afgedrukte doc. 

Het aanvinken van dit vakje impliceert dat u enkel de documenten die nog niet op een definitieve afdruk werden 
getoond, wenst af te drukken. 

Enkel centralisatie 

Als u deze optie aanvinkt, krijgt u enkel de centralisaties van het diversendagboek voor de uitgevoerde selecties. 
Deze omvat een centralisatie per ventilatiecode, btw-vak en grootboekrekening. 

De aankruisvakjes Enkel niet afgedrukte doc., Eenheden drukken, Voorraadelementen drukken, Refertes 
drukken, Vreemde valuta drukken en Definitieve afdruk zijn dan niet meer toegankelijk. 

Definitieve afdruk 

Als u deze optie aanvinkt, worden alle nog niet eerder afgedrukte documenten voor de uitgevoerde selecties 
automatisch op Afgedrukt gezet en het eerste vrije paginanummer voor de diverse verrichtingen wordt 
automatisch op het eerstvolgende vrije paginanummer gezet. 

 Deze optie heeft enkel uitwerking indien u de afdruk op papier opvraagt, een voorbeeldafdruk op het 
scherm verandert niets aan de afdrukstatus van een document. 

4.5 Centraliseren diversen 
 

Indien alle diverse verrichtingen correct zijn ingeboekt, dan kan u de documenten centraliseren.  

De consequenties van het centraliseren zijn dat: 

- deze documenten niet meer kunnen worden verwijderd. 
- enkel het veld Datum kan worden gewijzigd. 

Dagboeken – Diversen – Centraliseren diverse verrichtingen 

 

U bepaalt zelf welke documenten gecentraliseerd mogen worden. Maakt u geen selectie, dan worden automatisch 
alle niet-gecentraliseerde documenten van de huidige periode gecentraliseerd. 

4.6 Verwijderen diversen 
Dagboeken – Verwijderen documenten – Verwijderen diversen 

 

U kan hier meerdere niet-gecentraliseerde documenten in één keer verwijderen.  

 De standaardselectie verwijdert alle niet-gecentraliseerde documenten van de lopende periode. 
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5 Afpunten grootboekrekeningen 

5.1 Afpunten historieken grootboekrekeningen 

 

Met het programma Afpunten grootboekrekeningen kunnen boekingslijnen binnen een zelfde grootboekrekening 
en boekjaar met elkaar worden afgepunt. Natuurlijk gebeurt dit afpunten zonder de creatie van een diverse 
boeking.  

De meest logische reden om af te punten is dat u op die manier een duidelijker overzicht krijgt van wat er nog open 
staat op de afgepunte rekening. Bij het afdrukken of het consulteren van de historieken, zal u steeds de 
mogelijkheid krijgen om de afgepunte, de niet-afgepunte of alle historieken op te vragen. 

Dagboeken – Afpunten – Afpunten grootboekrekeningen 

 

U bepaalt welke grootboekrekening u wenst af te punten en drukt op  waardoor u in het 
grid alle niet-afgepunte historieken te zien krijgt. 

U punt een historieklijn af door in de kolom Afpunten te klikken terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt houdt. (de melding 
Ja verschijnt in de kolom).  

U kan ook Expert/M laten zoeken naar mogelijke combinaties van historieklijnen. Hiervoor hebt u drie keuzes: 

- voorstel: het zoeken naar combinaties gebeurt enkel op basis van de bedragen  
- voorstel volgens referte: het zoeken naar combinaties gebeurt enkel op basis van de referte 
- voorstel o.b.v. voortschrijdend saldo: het zoeken naar combinaties gebeurt op basis van het 

voortschrijdend saldo. Het programma doet een voorstel om alle lijnen af te punten tot en met de laatste 
lijn waar het voortschrijdend saldo op € 0,00 staat. 

 Het voortschrijdend saldo is afhankelijk van de sortering van de kolommen. Houd hier rekening mee 
vooraleer u het voorstel zou opvragen. U kan logischerwijs niet sorteren op de kolom Voortschrijdend 
saldo. 
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Indien u een afpunting wenst weg te schrijven, klikt u, na eventueel rechts boven een referte te hebben 

meegegeven, op . Hiermee wordt er een intern volgnummer toegekend aan de 
afpunting. 

 Een afpunting kan pas doorgestuurd worden indien het saldo van de afpunting op nul komt. 

 Het voorstel zal eventueel afwijken indien u de rijen op een andere manier laat sorteren. 

 

Oefening 

 

Vraag de historieklijnen van de rekening 580000 op en punt deze af. 

 

5.2 Afpunten grootboekrekeningen via financieel 

 

Wanneer u financieel boekt met de ventilatiecode grootboekrekening, kan u in het veld Grootboekrekening, een 
overzicht van alle bewegingen krijgen via F8. Vult u eerst een grootboekrekening in, dan krijgt u alleen de 
bewegingen van die grootboekrekening te zien. 

 

 De voorgestelde bewegingen zijn enkel deze van het boekjaar waarin u op dat moment de boeking 
uitvoert. 
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U duidt één of meerdere bewegingslijnen aan die u wil tegenboeken. Deze tegenboeking wordt de detaillijn die u 
op dat moment ingeeft in het financieel uittreksel. Bv.: u duidt een bewegingslijn aan van € 3.370,00 debet aan, 
dan zal de detaillijn zelf de waarde € 3.370,00 credit hebben. 

 

Bij het afsluiten van het financieel uittreksel gebeurt op deze manier ook automatisch de afpunting van de 
grootboekrekening.  

 Financiële uittreksels of geboekte detaillijnen met F8, kunnen niet verwijderd worden zolang de afpunting 
niet wordt geannuleerd. 

 

Oefening 

 

Punt de bewegingslijn van 3.370,00 € op de rekening 580000 af via een financiële boeking. 
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5.3 Annulatie afpuntingen grootboekrekeningen 

Dagboeken – Afpunten – Annulatie afpuntingen grootboekrekeningen 

 

 

Een foutieve afpunting van een grootboekrekening kan u annuleren door het rekeningnummer en het boekjaar van 

de afpunting in te geven en op  te drukken. In het midden van uw scherm wordt dan een 
overzicht gegeven van alle afpuntingen die werden uitgevoerd op de opgevraagde grootboekrekening op basis van 
het interne nummer.  

Op het tabblad Overzicht detail ziet u dan de historieklijnen die werden afgepunt in de afpunting die u in het 
Overzicht hebt aangeduid. 

 

Een afpunting wordt geannuleerd door op de kolom Annuleren afpunting te klikken terwijl u de Ctrl-toets 

ingedrukt houdt, waardoor er in die kolom Ja komt te staan en vervolgens op  te 
drukken. De historieklijnen worden als niet-afgepunt beschouwd en kunnen dan eventueel weer afgepunt worden 
ten opzichte van andere historieklijnen. 

  



 

 

Expert/M Module 3 (EXP22/01) 55 

U kan steeds een overzicht krijgen van de gemaakte afpunting via 

Afdruk – Grootboekrekeningen – Afpuntingen historieken grootboekrekeningen. 
 

 

 

U kan de afgepunte historieken ook opvragen bij het afdrukken van de historieken van grootboekrekeningen. U 
hebt immers steeds de keuze om alle historieken, niet-afgepunte historieken of enkel de afgepunte historieken af 
te drukken. 
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6 Afpunten klanten en leveranciers 

6.1 Afpunten documenten klanten en leveranciers 

Dagboeken – Afpunten – Afpunten klanten 

Dagboeken – Afpunten – Afpunten leveranciers 

 

 
Met dit programma kan u op een gemakkelijke manier de openstaande posten klanten/leveranciers uitzuiveren.   

Het principe van afpunten is hetzelfde als bij het afpunten van de grootboekrekeningen. M.a.w. u kan kiezen voor 
een manuele afpunting of een automatisch samenstellen van de afpunting. 

 

Welke keuze u ook maakt, u moet steeds de status van de documenten en de gegevens van de diverse boeking die 
uitgevoerd zal worden, meegeven. Vervolgens vult u de klant(en) of leverancier(s) in die u wenst af te punten en 

klikt u op . 

U krijgt dan een overzicht van alle openstaande documenten (facturen, creditnota’s, voorschotten, …) 

 

Kiest u voor een manuele afpunting, dan klikt u, met de Ctrl-toets ingedrukt, in de kolom Afpunten voor elk 
document dat u wenst af te punten, waardoor er Ja verschijnt in deze kolom. 

 

Rechts onderaan ziet u het bedrag dat afgepunt zal worden bij het aangeduide document. Standaard wordt daar 
het totaal van het aangeduide document voorgesteld maar u kan dit bedrag eventueel wijzigen. Indien u 
bijvoorbeeld een factuur van € 125,00 wenst af te punten met een creditnota van  
€ 65,00, dan klikt u de creditnota en de factuur aan maar wijzigt u het afgepunte bedrag van de factuur in 65,00. De 
factuur blijft na deze verwerking voor € 60,00 open staan. 
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Helemaal rechts onderaan ziet u het saldo van de afpunting. Indien dit saldo na het aanduiden van alle 
documenten niet op nul komt, kan u het overgebleven saldo eventueel overboeken naar een grootboekrekening. 
Dit doet u door in het veld Afrondingsverschil (onder klant/leverancier) te kiezen voor Grootboekrekening 
dagboek (de rekening afrondingsverschil in het gekozen dagboek wordt gebruikt om het saldo op weg te boeken) 
of Grootboekrekening (hierbij vult u in het volgende veld het rekeningnummer in waarop het saldo mag worden 
geboekt). 

 

Indien u de afpunting automatisch wil laten samenstellen, kiest u bij Voorstel volgens voor bedrag, referte of 
voortschrijdend saldo. U kan bij Afwijking bij voorstel nog bepalen of er rekening moet worden gehouden met een 
afwijking in bedrag of percentage. Waarna u dan een bedrag of percentage kan ingeven.  

Vervolgens klikt u op  .  

 

Bij afpunten volgens bedrag wordt er niet alleen rekening gehouden met bedragen die exact overeenstemmen, 2 
creditnota’s van € 250,00 zullen ook afgepunt worden t.o.v. een factuur van  
€ 500,00. 

Afpunten volgens referte geeft de mogelijkheid om een automatisch voorstel te doen voor documenten met 
dezelfde referte. Bij aankoop- en verkoopdocumenten gaat het om de combinatie van O/Ref. en U/Ref. Bij 
financiële documenten gaat het om de detailreferte. 

Afpunten volgens voortschrijdend saldo zoekt naar combinaties op basis van het voortschrijdend saldo. Het 
programma doet een voorstel om alle lijnen af te punten tot en met de laatste lijn waar het voortschrijdend saldo 
op € 0,00 staat. 

 

Zolang u de afpunting niet doorstuurt, kan u deze voorstelling nog wijzigen of aanvullen. 

 

Hebt u alle af te punten documenten aangeduid, dan klikt u op . Normaliter wordt voor 
elke doorgestuurde afpunting een diverse boeking aangemaakt behalve indien: 

- het saldo van de afpunting op nul staat. 
- de afgepunte documenten dezelfde centralisatierekening hebben. 
- alle afgepunte documenten in de referentiemunt werden geboekt. 

 

In alle andere gevallen wordt er wel een diverse boeking gecreëerd en moet u deze bijgevolg ook controleren, 
afdrukken en eventueel centraliseren (via Dagboeken, Diversen). 

 Wenst u steeds een diverse boeking te registreren, dan moet u het veld Altijd diversen boekingen 
aanvinken. 
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6.2 Annulatie afpuntingen klanten en leveranciers 

Dagboeken – Afpunten – Annulatie afpuntingen klanten 

Dagboeken – Afpunten – Annulatie afpuntingen leveranciers 

 

 

Wanneer er voor een afpunting, geen diverse boeking werd gemaakt, kan u die afpunting met dit programma 
annuleren. 

Nadat u het boekjaar en de leverancier hebt gekozen, klikt u op  zodat de afgepunte 
lijnen van deze leverancier verschijnen. U klikt in de kolom Afpunting annuleren, terwijl u de Ctrl-toets ingedrukt 
houdt, waardoor er Ja verschijnt in deze kolom. De afpunting van deze lijnen wordt dan teniet gedaan. 

 

Oefening 

 

Vorig jaar werd er al een bedrag van € 350,00 terugbetaald door Vlaamse Belastingdienst. In januari hebben we 
een creditnota ontvangen voor dit bedrag. 

Punt deze 2 documenten met elkaar af. 
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7 Consultatie en lijsten klanten en leveranciers 

7.1 Consultatie op het scherm 

Ctrl M 

U hebt al eerder gezien dat u in het veld Klanten/leveranciers met Ctrl M een gedetailleerd overzicht kan 
oproepen van de klant of leverancier die u op dat moment hebt ingegeven. 

Hetzelfde overzicht kan u opvragen via 

Consultatie – Overzicht – Gegevens klant/leverancier 

 

In het overzicht dat u vervolgens krijgt, geeft Openstaande documenten u een overzicht van welke documenten, 
voorschotten en betalingen op de klant/leverancier geboekt werden. 

 

Op het tabblad Documenten ziet u welke facturen/creditnota’s voor deze klant/leverancier werden ingeboekt. 

 

De tabbladen Diverse gegevens en Diverse gegevens (vervolg) tonen u het aantal facturen, de omzet, de gegevens 
m.b.t. vervaldata, … terwijl het tabblad Algemene gegevens de personalia van de klant/leverancier weergeeft. 

 

Eventueel selecteert u een andere klant/leverancier in het veld Uw selectie.  

Door te dubbelklikken op een document in dit overzicht kan u, afhankelijk of u voor Consulteren of Editeren hebt 
gekozen, dat document inkijken of wijzigen. 

 

Bij Gegevens klanten beschikt u over het extra tabblad Aanmaningen waar u een overzicht krijgt van de datum, 
totaal bedrag, … van de gecreëerde aanmaningen. 

 Ctrl M op het veld Grootboekrekeningen of Consultatie, Overzicht, Gegevens grootboekrekening toont u 
een overzicht van de historieken van huidig- en vorig jaar van de geselecteerde grootboekrekening. 
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Historieken 

Via deze consultatie kan u op een snelle manier de historieken per boekjaar van de klanten/leveranciers op het 
scherm raadplegen. 

Consultatie – Historieken – Klanten/Leveranciers 

Bovenaan het scherm bepaalt u welke documenten van welke klanten/leveranciers u graag op het scherm zou 
willen afbeelden. Normaliter is deze lijst voorzien om elke boekingslijn die in het opgevraagde boekjaar op de 
klant/leverancier gebeurd is, weer te geven. M.a.w. zowel de facturen/creditnota’s als de betalingen worden als 
aparte historieklijnen afgebeeld. Wenst u echter een beeld te krijgen van de situatie van de klant/leverancier op dit 
moment, dan selecteert u bij het veld Openstaande vorig boekjaar de keuze Inclusief. Op die manier kan u een lijst 
opvragen die niet meer per boekjaar werkt maar u een exact beeld geeft van de openstaande posten op het 
gevraagde ogenblik. 

 

Het tabblad Overzicht geeft u alle klanten/leveranciers, die u in de selectie hebt opgenomen, met hun debet- of 
creditsaldo. 

Overzicht detail geeft in detail weer hoe dit debet- of creditsaldo wordt samengesteld. De documenten (facturen 
en creditnota’s) staan los van de afpunting of betaling ervan. Bij de historieklijn van de betaling of de afpunting 
staat wel steeds om welk document het gaat. 

Indien u dubbelklikt of entert op een lijn uit het tabblad Overzicht detail krijgt u het document te zien waaruit de 
historieklijn afkomstig is. 

Afhankelijk of u voor Consulteren of Editeren hebt gekozen, zal u dit document respectievelijk kunnen inkijken of 
kunnen inkijken en wijzigen. Indien het document reeds gecentraliseerd of afgepunt/betaald werd, zal u natuurlijk 
minder gegevens kunnen wijzigen. 
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 Vergeet niet dat u zelf de sortering van de gegevens en de grootte, breedte en volgorde van de kolommen 
in de hand hebt. Met F5 kan u de selectievelden van het scherm doen verdwijnen. 

 

Consultatie – Historieken – Klanten/Leveranciers - uitgebreid 

 

 

 

De uitgebreide consultatie geeft u de mogelijkheid om in de historieken van klanten/leveranciers te zoeken op 
basis van: 

- periode/boekjaar 
- documentnummer 
- bedrag met de mogelijkheid tot bedragen in referentiemunt of vreemde valuta 
- referte 

U bent niet verplicht om elke selectie in te vullen. U kan bijvoorbeeld zoeken op bedrag of op bedrag én referte. 
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Documenten 

Via deze consultatie kan u op een snelle manier het openstaande en/of vereffende saldo van de 
klanten/leveranciers in detail op het scherm raadplegen. Er wordt enkel bepaald tot en met welke periode en 
boekjaar u de gegevens wenst op te vragen, m.a.w. dit is steeds de toestand vanaf de eerste beweging tot op het 
boekjaar/periode die u opvraagt. 

Consultatie – Documenten – Klanten/Leveranciers 

 

 

Het tabblad Overzicht klanten/leveranciers geeft u alle klanten/leveranciers die u in de selectie hebt opgenomen, 
met hun debet- of creditsaldo. 

 

Overzicht documenten en voorschotten geeft in detail weer hoe dit debet- of creditsaldo wordt samengesteld. De 
documenten (facturen en creditnota’s) zijn gekoppeld aan de afpunting of betaling ervan. Indien u een vereffend 
document selecteert, verschijnt onderaan in het tabblad Overzicht betalingen de detail van de afpunting/betaling. 

 

Indien u dubbelklikt of entert op een lijn uit het tabblad Overzicht documenten of Overzicht betalingen krijgt u het 
document te zien waaruit de historieklijn afkomstig is. 

Afhankelijk of u voor Consulteren of Editeren hebt gekozen, zal u dit document respectievelijk kunnen inkijken of 
kunnen inkijken en wijzigen. Indien het document al gecentraliseerd of afgepunt/betaald werd, zal u natuurlijk 
minder gegevens kunnen wijzigen. 
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Er zijn twee manieren voorzien om Overzicht documenten en voorschotten voor te stellen, nl. : 

- Overzicht documenten en voorschotten H: H staat voor een horizontaal overzicht (onder elkaar), m.a.w. 
bovenaan ziet u de documenten terwijl onderaan de betalingen worden getoond. 

- Overzicht documenten en voorschotten V: V staat voor een verticaal overzicht (naast elkaar), m.a.w. links 
ziet u de documenten terwijl rechts de betalingen worden afgebeeld. 

 U hebt zelf de sortering van de gegevens en de grootte, breedte en volgorde van de kolommen in de hand. 
Met F5 kan u de selectievelden van het scherm doen verdwijnen. 

Schermafdruk 

Mocht u het, bij een consultatie op het scherm, nodig achten om een afdruk te nemen van de gegevens die op het 
scherm zijn afgebeeld, dan kan u dit doen met Ctrl Q of door via de rechtermuisknop Scherm afdrukken te kiezen. 
Deze optie maakt een schermafdruk naar de standaardprinter. 

 Deze optie is, buiten het hoofdmenu, eender waar te gebruiken binnen Expert/M. 

Exporteren van een grid 

Het geheel van verschillende kolommen en rijen noemt men een grid. Indien u op een grid klikt met de rechter 
muisknop, kan u kiezen om deze gridgegevens te exporteren.  

 

 

 

U hebt de keuze uit Microsoft Excel Werkblad, XML-bestand en Microsoft Excel Werkblad-ongefilterd. De laatste 
optie kan u alleen kiezen in het detail en combineert twee grids. 

U bepaalt welke naam het exportbestand moet krijgen en waar u het wenst op te slaan. 

Het exporteren naar XML-bestand kan nuttig zijn indien u bijvoorbeeld bepaalde gegevens naar de Service Desk 
moet mailen of indien u een programma gebruikt dat deze bestandsvorm kan importeren. 
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Exporteren naar Excel 

Bij het selectiescherm van de lijsten werd een knop toegevoegd, nl. . Deze maakt het mogelijk om de lijst niet 
af te drukken maar voor te stellen in een grid. Hierdoor wordt het mogelijk om alle functionaliteiten die u 
normaliter in een grid kan gebruiken (sorteren, kolommen uitschakelen, filteren, …) toe te passen op de gegevens 
uit een afdruk. Het spreekt voor zich dat u enkel de gegevens van de lijst in een grid krijgt. Alle bewerkingen die op 
de lijst worden uitgevoerd zoals rubrieken totaliseren, gebeuren niet in het grid. 

De hoofdreden voor deze functionaliteit is natuurlijk het exporteren naar Excel. 
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7.2 Lijsten 

Naast de mogelijkheid om de ingebrachte gegevens te consulteren op het scherm kan u deze natuurlijk ook 
afdrukken op papier. 

Openstaande posten 

Afhankelijk van de selectie die u maakt, geeft deze lijst u een overzicht van de openstaande en/of vereffende 
documenten van klanten/leveranciers. Verder bepaalt u zelf de sortering, gedetailleerdheid en gegevens 
(personalia, refertes, …) die u wenst af te drukken op basis van aanvinkvelden.  

Onderaan de lijst vindt u steeds een totaal per centralisatierekening. 

 

U vindt deze lijst terug onder 

Afdruk – Klanten/Leveranciers – Openstaande documenten klanten/leveranciers 
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Vervaldagboek 

Op basis van de ingegeven sleuteldatum en vervaldagen zal deze lijst opgedeeld worden in periodes. Alle 
documenten worden afhankelijk van hun vervaldag opgenomen in één van deze periodes, hetzij in het verleden 
(reeds vervallen), hetzij in de toekomst (nog te vervallen). 

Verder hebt u nog de mogelijkheid om intrest te laten berekenen op de reeds vervallen documenten en dit volgens 
de methode enkelvoudige of samengestelde intrest. 

Onderaan de lijst krijgt u een totaal per kolom te zien alsook de totalen per muntsoort. 

Afdruk – Klanten/Leveranciers – Vervaldagboek klanten/leveranciers 

 

 

 U kan zelf bepalen of u de reeds vervallen, nog te vervallen of alle documenten wenst op te nemen. 
Afhankelijk van uw keuze kan u opteren om de lijst staand of liggend af te drukken. 
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Omzet (standaard) 

U kan van zowel klanten als leveranciers een omzetlijst opvragen per boek- of per kalenderjaar al dan niet 
gesorteerd op omzet of gegroepeerd op landcode. 

Afdruk – Klanten/Leveranciers – Omzet klanten/leveranciers – Standaard 
 

 

 

 Bij sortering op landcode, wordt er rekening gehouden met de landcode van het ondernemingsnummer. 
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Omzet (uitgebreid) 

In tegenstelling tot de standaardlijst krijgt u hier niet simpelweg de totale omzet van de klanten/leveranciers te 
zien maar kan u voor deze lijst selecties maken op basis van klantengroep, landcode, …  

Verder kan u ook het detail opvragen van de standaard omzetlijst. Op die manier ziet u uit welke facturen de totale 
omzet is opgebouwd, eventueel per periode. 

Afdruk – Klanten/Leveranciers – Omzet klanten/leveranciers – Uitgebreid 
 

 

 

 Bij sortering op landcode, wordt er rekening gehouden met de landcode van het ondernemingsnummer. 

Omzet (uitgebreid vreemde valuta) 

Bij deze uitgebreide lijst kan u een extra selectie maken op de muntcode. 

 


