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De opleiding van Expert/M Plus 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 Plus. Er wordt gewerkt met fictieve voorbeelden, elke overeenkomst met bestaande 
personen, ondernemingen, … is dan ook louter toevallig. 

 

  



 

 

  



 

 

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 

 

 

 

 

 

 



 

 

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.  

  



 

 

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.  

 

 

 



 

 

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. 

 

 



 

 

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.  

 



 

 

 

 

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.  

 

  



 

 

Uw Wolters Kluwer TAA Software Account is nu volledig aangevuld en u krijgt nu toegang tot volgende diensten.  

 
Verkiest u ervoor telefonisch geholpen bel dan bovenstaand nummer. 



 

 

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, Expert/M Plus online help. Onder het hoofdstuk Werken met Expert/M Plus 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 zult 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. 

 

  



 

 

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 



 

 

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 

</>     het veld OnzeRef kopiëren 

<*>     de vorige detailreferte herhalen 

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



 

 

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 



 

 

 

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 Elektronisch bankieren 

3.1 Betalingen leveranciers  

3.1.1 Algemeen 
In Expert/M Plus kan u leveranciersbetalingen uitvoeren d.m.v. XML-bestanden. SEPA en buitenlandse betalingen 
kunnen via één enkele XML bij de financiële instellingen ter betaling worden ingediend. 

De geselecteerde documenten worden tijdelijk naar een transfertenrekening geboekt. Bij het inboeken van het 
bankuittreksel worden deze afgepunte documenten overgehaald van de transfertenrekening naar de correcte 55-
rekening. 

3.1.2 Voorbereiding 

3.1.2.1 Financiële dagboeken  

U moet een betalingenbank creëren via 

Ingave – Basisgegevens- Financiële dagboeken 

Hierin zullen de betalingen worden opgenomen alvorens ze definitief in het financieel dagboek verwerkt zullen 
worden. 
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U selecteert de rekening waarop u de voorlopige afboekingen (betalingen) wil registreren. U creëert hiervoor best 
een specifieke rekening in de klasse 58. 

 

 Deze grootboekrekening wordt als centralisatierekening beschouwd. U kan deze dus niet meer gebruiken 
voor gewone boekingen. 

  

Multi-deviezen rekening vinkt u aan wanneer het een bankrekening betreft die naast de EUR ook nog over andere 
munten beschikt. Per munt moet u een bankrekening en betalingenbank aanmaken. 

Bank en Bank/IBAN-nummer verwijzen naar het financiële dagboek waarin de betalingen uiteindelijk geboekt 
zullen worden. U kan de bestaande dagboeken raadplegen volgens de normale consultatiemethodes. 

Vervolgens vinkt u aan welke zaken u via het elektronisch bankieren wil verwerken. U hebt de keuze tussen:  

- Elektronische betalingen voor de betalingen aan leveranciers en van klanten 
- Domiciliëringen voor de gedomicilieerde facturen van klanten 
- SEPA voor de betalingen aan leveranciers met IBAN-nummer en BIC-code 

Als laatste geeft u in het veld Response Mailadres Isabel een e-mailadres in waar u een bevestigingsmail van Isabel 
zal ontvangen per doorgestuurd bestand. Dit moet u enkel invullen indien u een automatische connectie maakt 
met Isabel 6 (module Isabel Go). 

3.1.2.2 Leveranciersfiches  

Ingave – Basisgegevens – Leveranciers  
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U kan aanduiden of de leverancier gedomicilieerd is. Hiermee sluit u leveranciers met een domiciliëringscontract 
uit bij de selecties voor elektronisch bankieren. 

 

Voor de Belgische leveranciers kan u het Belgisch bankrekeningnummer laten omzetten naar het IBAN-formaat en 
bijhorende BIC-code. U gebruikt hiervoor het hulpprogramma via  

Extra – Omvorming Belgische banknummers -> IBAN 

 

 

 

 Het is raadzaam om uw huisbankier te raadplegen om te weten welke BIC het best gebruikt kan worden. 
Wij maken gebruik van de publicatie van de lijsten van de NBB van de BIC-codes. Maar de NBB meldt er bij 
dat niet alle banken aan interbancaire betalingssystemen deelnemen. Banken die hieraan toch deelnemen, 
kunnen van het ene betalingssysteem tot het andere, een verschillende BIC-code gebruiken.  

 

 Indien er meerdere nummers zijn ingevuld, dan kan u bij het selecteren van de betalingen zelf kiezen welke 
rekening gebruikt moet worden.  

 

Oefening 

Creëer de betalingenbank voor de BNP Paribas Fortis-rekening. Gebruik hiervoor de rekening 580100 Elektronische 
betalingen. 
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3.1.3 Werkwijze 

Dagboeken – Elektronisch bankieren – Betalingen leveranciers/terugbetalingen klanten 

Selecties leveranciers  

U duidt aan tot welke vervaldatum u de facturen en creditnota’s wenst te betalen. Bijkomend vult u de gewenste 
uitvoerdatum van de betaling van een document in. Deze uitvoerdatum is nog niet definitief maar zal later als 
selectiecriterium gebruikt worden.  

 

 

Eventueel maakt u een selectie op basis van Toestand document of Leveranciernummer of naam.  

Door op  te klikken, krijgt u een overzicht van de openstaande documenten 
volgens de ingegeven criteria. 

Overzicht leveranciers 

U krijgt een overzicht van alle leveranciers: 

- waar een bankrekeningnummer is ingevuld (zie leveranciersfiche), 
- met openstaande documenten die aan de selectie voldoen, 
- die niet gedomicilieerd zijn (zie leveranciersfiche). 
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In het scherm Overzicht leveranciers krijgt u de openstaande documenten te zien van de geselecteerde 
leverancier. Documenten die al eerder werden geselecteerd maar die nog niet in een betalingsbestand werden 
opgenomen, verschijnen ook.  

Met  kan u enkel de geselecteerde documenten opvragen. Nogmaals 
klikken op de knop, toont u weer alle documenten. 

 

U kan opteren om alle documenten van alle leveranciers, die aan de selectiecriteria voldoen, ineens op uw scherm 

te tonen. Dit doet u door op  te klikken. Nogmaals op dezelfde knop 
drukken, zorgt ervoor dat u de documenten weer per leverancier te zien krijgt. 

 

Een lijn aanduiden om te betalen, doet u via Ctrl + klik. De gewenste uitvoerdatum en het bankdagboek worden 
ingevuld. Het saldo van het document wordt als te betalen bedrag ingevuld.  

Door een lijn aan te klikken kan u het bedrag, rekeningnummer en lot aanpassen zonder de lijn te deselecteren. 

 

Betalingen per lot 

U kan wanneer u dit wenst, betalingen die samen horen, groeperen. Dit doet u door het toekennen van een lot. U 
kan het betalingsbestand dan uitvoeren op basis van dit lot. Het lot kan numeriek of alfanumeriek zijn. 

Een lot kan u individueel per lijn ingeven of u geeft, alvorens de lijnen aan te duiden, een default lot in. Telkens 
wanneer u een lijn aanduidt, zal dit default lot worden voorgesteld. 
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Overzicht betalingen 

Onderaan op het scherm worden de betalingen, die in het verleden op het aangeduide document werden 
uitgevoerd, getoond. Enkel de betalingen die effectief werden verwerkt in een betalingsbestand worden getoond. 
Een document aangeduid als te betalen, wordt dus niet getoond. 

Wanneer u alle gewenste lijnen hebt aangeduid, drukt u op  om deze definitief op te nemen. 

Hebt u nadien betalingslijnen gedeselecteerd of aangepast, dan moet u terug op  klikken om de 
wijziging definitief op te nemen. Bij Totaal ziet u het totaal van de aangeduide betalingen. De bedragen van 
documenten geboekt in een andere munt dan de dossiermunt, worden omgerekend naar de dossiermunt volgens 
de toegepaste koers op het moment van inboeken van de factuur/creditnota. 

 

 U kan zowel facturen als creditnota’s selecteren om in de betaling op te nemen. Het te betalen saldo van 
elke leverancier moet echter per leverancier positief zijn, m.a.w. het totaal van de creditnota’s mag niet 
hoger zijn dan het totaal van de facturen. 

 

 Er wordt bij het aanduiden van leveranciersbetalingen rekening gehouden met korting contant die 
eventueel werd gebruikt bij het inboeken van de aankoopfacturen. De verdere verwerking gebeurt zoals de 
normale financiële verrichtingen. 

 

Voor een overzicht van alle aangeduide betalingslijnen klikt u op . 

 

 

 Wenst u deze lijst op papier af te drukken, dan moet dit gebeuren vóór het betalingsbestand wordt 
aangemaakt. Bij het aanmaken van het betalingsbestand worden de verwerkte leveranciersbetalingen uit 
deze lijst geschrapt. 
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Oefening 

 

Zoek alle documenten die op 28/02/2022 vervallen zullen zijn en bereid een betalingsbestand voor met als 
uitvoerdatum 01/03/2022.  

Volgende documenten mogen betaald worden: 

- factuur 202200004 van Roularta Media Group t.w.v. € 248,00 
- factuur 202200006 van Belgische fruitveiling t.w.v. € 3 000,00 
- factuur 202200008 van I.S.S. t.w.v. € 3 129,51 

 

Instellingen 

Hier vult u de basisgegevens (eenmalig) in. De bankgegevens verwijzen naar de betalingenbank en de boeking die 
in dit dagboek zal worden aangemaakt bij de creatie van het bestand. De gegevens van de opdrachtgever worden 
de eerste maal ingevuld met de dossiergegevens. 

 

Met het veld Groeperen kan u aanduiden of u verschillende documenten van een leverancier apart of gezamenlijk 
wenst op te nemen in het bestand. U hebt de volgende mogelijkheden: 

- Alles groeperen: alle documenten worden per leverancier en per munt samengeteld en als één 
betalingslijn uitgevoerd. Met deze optie kan u ook creditnota’s mee opnemen. 

- Groeperen op gestruct. med.: alle documenten met eenzelfde gestructureerde mededeling worden 
samengeteld als de betaling bestemd is voor dezelfde bankrekening. De overige documenten worden 
apart opgenomen. 

- Alles apart: alle geselecteerde documenten worden als een aparte betaling opgenomen. Indien er 
referenties/gestructureerde mededelingen werden ingegeven, worden deze ook opgenomen. 

 

 Omdat er geen negatieve lijnen kunnen bestaan in een betalingsbestand, kan u met Alles apart geen 
creditnota’s opnemen in het betalingsbestand. 
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Bij Code kosten kiest u de juiste code voor de aanrekening van de kosten. Dit wordt alleen toegekend aan 
betalingen die niet als Europese betalingen worden beschouwd (gebeurt automatisch). 

Wanneer u naar de bankuittreksels toe, de betalingen gecumuleerd wenst te zien, dan kan u Optie Batch booking 
aanvinken. 

Via  duidt u de locatie aan waar de betalingsbestanden zullen worden opgeslagen. 

Overzicht betalingen 

 

 

 

U selecteert hier de documenten op basis van de eerder toegekende uitvoerdatum. De voorgestelde uitvoerdatum 
is steeds de meest recente uitvoerdatum. U kan de selectie verder uitbreiden door te filteren op basis van de 
bestaande loten. 

De opmaakdatum en het uur van het bestand verwijzen naar de effectieve datum en het uur wanneer het bestand 
is opgemaakt. De uitvoerdatum van het bestand is de feitelijke uitvoerdatum van de opgenomen betalingen.  

Hier kan u in laatste instantie nog steeds het lot of de uitvoerdatum wijzigen per document, zonder dat u hiervoor 
terug moet keren naar het selectiescherm. 

U kan lijnen aanduiden om op te nemen in het betalingsbestand met Ctrl + klik. Met  
kan u alle voorgestelde betalingslijnen ineens opnemen. 

 

Door  aan te klikken, krijgt u de mogelijkheid het betalingsbestand op te slaan. De 
naam van het betalingsbestand is vrij door u te kiezen. Bij het opslaan van het betalingsbestand, worden de 
opgenomen leveranciers afgeboekt in de geselecteerde betalingenbank. 
 

 Dit betalingsbestand moet u importeren in uw banksoftware zodat de betalingslijnen doorgestuurd kunnen 
worden naar uw bank. 
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Via de knop  wordt het bestand geüpload naar Isabel (vanaf Isabel 6.0). Na het 
ingeven van de beveiligingscode van Isabel worden deze bestanden verstuurd. Na het versturen van de bestanden 
ontvangt u een e-mail van Isabel met de bevestiging van ontvangst. Hierin wordt de Referte betalingsbestand 
opgenomen van de door Isabel ontvangen bestanden. Wanneer u inlogt op de site van Isabel zijn deze bestanden 
opgenomen in de verrichtingen. Deze bestanden kan u vervolgens tekenen en verzenden. 

 

Heraanmaken betalingsbestand 

 

U kan van eerder doorgestuurde bestanden een duplicaat maken.  U selecteert het betalingsbestand en klikt op 

. Per bestand wordt bijgehouden met welke instellingen deze 
werd gecreëerd. 

 

Oefening 

 

Maak het betalingsbestand aan voor de betalingen van februari 2022. Gebruik hiervoor de uitvoerdatum 
01/03/2022. 
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3.1.4 Definitieve verwerking betalingsbestand 

Nadat het betalingsbestand werd gecreëerd, kan u, in afwachting van de definitieve financiële verwerking, de 
boeking van de betaling consulteren/afdrukken/wijzigen via 

Dagboeken – Financieel – Afdruk financieel dagboek 

of 

Dagboeken – Financieel - Ingave financieel 

 

 

 

U kan de boekingen die gegenereerd worden door het aanmaken van een betalingsbestand te allen tijde annuleren 
door het financiële uittreksel uit de betalingenbank te verwijderen.  

 

Redenen hiervoor kunnen zijn: 

- u hebt niet de correcte documenten geselecteerd om op te nemen. 
- u hebt het betalingsbestand bewaard en vindt het niet meer terug om te importeren in de banksoftware. 
- u wenst extra documenten op te nemen in de betaling. 
- … 

 

 Indien het betalingsbestand werd geïmporteerd en verwerkt door uw bank, wijzigt het verwijderen van een 
uittreksel niets aan het betalingsbestand.  

 

Na ontvangst van het financiële uittreksel kan u de boeking definitief uitvoeren. U start via Dagboeken, Financieel, 
Ingave financieel, het financiële dagboek op waarin de betalingen uiteindelijk geboekt zullen worden. Nadat u de 
ventilatiecode Leverancier hebt aangeduid, drukt u F11. Een overzicht verschijnt van de doorgestuurde 
betalingsbestanden die zich nog in de betalingenbank bevinden.  
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U duidt de betaling aan die u wenst in te boeken. In het detailscherm van het financieel dagboek worden de 
documenten in detail weergegeven. Werd een bepaalde betaling niet uitgevoerd wegens een ontoereikend saldo 
op uw rekening, kan u deze afboeking manueel uit de boeking verwijderen. 

Indien u via het F11-scherm, een betalingsbestand hebt opgenomen in uw bankuittreksel en u verwijdert 
vervolgens het uittreksel, dan wordt het betalingsbestand terug toegevoegd in het F11-scherm. 

Zou u het financiële uittreksel echter verwijderen nadat het werd aanvaard, dan wordt het betalingsbestand niet 
opnieuw toegevoegd in het F11-scherm en moet u de afboeking van de verschillende leveranciers manueel 
invoeren. 

 

 Wenst u een afdruk van de uitgevoerde betalingen, dan moet u het dagboek van de betalingenbank 
afdrukken vóór de definitieve verwerking van het uittreksel. Het overnemen van de betalingen met F11 
verplaatst de betalingen namelijk uit de betalingenbank naar het effectieve dagboek. 
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Oefening 

 

Verwerk het onderstaande uittreksel in de BNP Paribas Fortis-bank. 

 

BE86 2850 3877 3050  EUR  Uittr. 6                                       01-03-22       

nv Bio-Expo                                                                                                                     €  13 359,86  

 

02-001 Uw overschrijvingen via Isabel 

Ref. Februari 2022 

 

- 6 377,51 

 

   

NIEUW  SALDO  OP          01-03-22: 

 

 

€ 6 982,35 
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3.2 Terugbetalingen klanten 

 

Klanten die een creditnota of een negatieve factuur hebben openstaan, kan u voortaan terugbetalen via het 
elektronisch betalingsverkeer. 

3.2.1 Voorbereiding 

3.2.1.1 Klantenfiches 

Ingave – Basisgegevens – Klanten  

 

 
U kan aanduiden of u eventueel terugbetalingen voor deze klanten gaat uitvoeren. En u moet zeker een IBAN-nr 
invullen. 
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Voor de Belgische klanten kan u het Belgisch bankrekeningnummer laten omzetten naar het IBAN-formaat en 
bijhorende BIC-code. U gebruikt hiervoor het hulpprogramma via  

Extra – Omvorming Belgische banknummers -> IBAN 

 

 

 

 Het is raadzaam om uw huisbankier te raadplegen om te weten welke BIC het best gebruikt kan worden. 
Wij maken gebruik van de publicatie van de lijsten van de NBB van de BIC-codes. Maar de NBB meldt erbij 
dat niet alle banken aan interbancaire betalingssystemen deelnemen. Banken die hieraan toch deelnemen, 
kunnen van het ene betalingssysteem tot het andere, een verschillende BIC-code gebruiken.  

 

 Indien er meerdere nummers zijn ingevuld, dan kan u bij het selecteren van de betalingen zelf kiezen welke 
rekening gebruikt moet worden.  
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3.2.2 Werkwijze 

Dagboeken – Elektronisch bankieren – Betalingen leveranciers/terugbetalingen klanten 

 

 

U vinkt de optie Negatieve facturen opnemen aan, indien u de openstaande negatieve facturen ook wenst op te 
nemen. 

Voor de rest is de werkwijze analoog aan de elektronische leveranciersbetalingen. 

 

 Het aanduiden van leveranciersbetalingen en terugbetalingen klanten kan niet in één beweging. 

 

 Het betalingsbestand aanmaken kan wel voor de leveranciersbetalingen en terugbetalingen klanten 
samen.  

 

Na ontvangst van het financiële uittreksel kan u de boeking definitief uitvoeren. U start via Dagboeken, Financieel, 
Ingave financieel, het financiële dagboek op waarin de betalingen uiteindelijk geboekt zullen worden. Nadat u de 
ventilatiecode Leverancier hebt aangeduid, drukt u F11. Een overzicht verschijnt van de doorgestuurde 
betalingsbestanden die zich nog in de betalingenbank bevinden.  
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Oefening 

 

Zoek het document dat op 31/03/2022 voor terugbetaling in aanmerking komt en bereid een betalingsbestand 
voor met als uitvoerdatum 01/03/2022.  

Maak het betalingsbestand aan voor de terugbetaling van maart 2022. Gebruik hiervoor de uitvoerdatum 
01/03/2022. 

 

Verwerk het onderstaande uittreksel in de BNP Paribas Fortis-bank. 

 

BE86 2850 3877 3050  EUR  Uittr. 7                                       01-03-22       

nv Bio-Expo                                                                                                                       €  6 982,35  

 

02-001 Uw terugbetaling via Isabel 

Ref. Maart 2022 

 

- 250,00 

 

   

NIEUW  SALDO  OP          01-03-22: 

 

 

€ 6 732,35 
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4 CODA 

4.1 Algemeen 
CODA (gecodeerd dagafschrift) is een bestand in gecodeerde vorm met alle bewegingen van een bepaalde dag op 
de zicht-, spaar- of termijnrekeningen, m.a.w. de gecodeerde weergave van het papieren rekeningafschrift. In 
principe wordt er elke bankwerkdag, waarop er bewegingen zijn gebeurd, een bestand per rekening aangemaakt 
en verstuurd. 

 

De volgende mogelijkheden zijn voorzien om een financiële verrichting vanuit het CODA-bestand automatisch te 
verwerken: 

1) indien er in het CODA-bestand een unieke referte gebruikt werd bij de SEPA elektronische betalingen van 
leveranciers of domiciliëringen via Expert/M Plus opgemaakt, zullen al deze betalingslijnen automatisch 
worden overgenomen in de financiële boeking; 
 

2) het is mogelijk om het brutobedrag en de commissie van betaalkaarten te splitsen; 
 

3) het is mogelijk om kapitaal en interest van leningen uit te splitsen; 
 

4) de openstaande documenten, aan- en verkopen, worden herkend a.d.h.v. de gestructureerde mededeling 
(OGM); 
 

5) elke betalingslijn in een CODA-bestand bevat een cijferreeks ofwel een verrichtingscombinatie. Op basis 
van deze verrichtingscombinatie kan een betalingslijn geboekt worden op een grootboekrekening, klant of 
leverancier als dit geconfigureerd is; 
 

6) a/ als het banknummer ingevuld staat in de klanten- of leveranciersfiche en het komt overeen met dat uit 
het CODA-bestand, dan zal er een afpunting gebeuren als er één identiek openstaand document met 
eenzelfde bedrag gevonden wordt. Als er geen identiek bedrag gevonden wordt of er worden meerdere 
openstaande documenten met hetzelfde bedrag gevonden, dan wordt er een voorschotlijn geboekt; 
 
b/ aan de hand van gekoppelde banknummers aan de klant, leverancier of grootboekrekening; 
 
a/ en b/ worden in één beweging gecontroleerd 
 

7) aan de hand van de koppeling op basis van referte aan klant, leverancier of grootboekrekening 
 

8) via zoeken op bedrag 
 

9) wanneer op een betalingslijn geen enkel van voorgaande criteria kan worden toegepast, zal de 
betalingslijn op een wachtrekening worden weggeschreven. 

 

 Belangrijk om weten is dat dit de volgorde is waarop Expert/M Plus gericht te werk zal gaan om de 
overeenkomsten te zoeken. Er wordt steeds gefilterd tot er een correcte toekenning kan gebeuren. 
Wanneer de eerste stap niet voldaan is, zal naar de tweede mogelijkheid worden overgegaan, enz. 
Wanneer bij de eerste mogelijkheid al onmiddellijk een correcte boeking kan gebeuren, zal Expert/M Plus 
het zoeken stoppen en de boeking uitvoeren zonder de overige mogelijkheden verder te controleren. 
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4.2 Configuratie CODA 

 

Vooraleer u CODA-bestanden kan inlezen, moet u eerst de configuratie doorlopen via 

 

Dagboeken – CODA – Configuratie CODA 

 

 

CODA-verwerking 

U selecteert op het tabblad Overzicht het juiste financiële dagboek en op het tabblad Detail vinkt u het veld CODA 
verwerking aan. 

 U kan enkel bestaande financiële dagboeken selecteren, gecreëerd via Ingave, Basisgegevens, Financiële 
dagboeken. Het IBAN-nr moet ingevuld zijn in dit dagboek en er kunnen alleen dagboeken in EUR worden 
geselecteerd.  
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Wachtrekening 

Het veld wachtrekening is verplicht in te vullen. Bewegingen die niet onmiddellijk kunnen worden toegewezen, 
zullen op deze wachtrekening worden geboekt. U mag eenzelfde rekening gebruiken in verschillende dagboeken. 

Correctie documentnummer 

Wanneer, op het moment van inlezen, het dossier een gebroken boekjaar heeft, kan u het veld Correctie 
documentnr invullen. Dit is niet verplicht. 

 

De meeste banken laten de nummering van de uittreksels gelijklopen met het kalenderjaar. In de boekhouding 
echter moet de nummering van de uittreksels opeenvolgend zijn. 

Enerzijds moet bij het begin van een gebroken boekjaar, de nummering van het financieel in Expert/M Plus starten 
met 1, terwijl het uittrekselnummer in het CODA-bestand verder zal doorlopen en dus niet gelijk zal zijn aan 1. 

Anderzijds moet de nummering aan het begin van een kalenderjaar in een gebroken boekjaar verder doorlopen in 
uw boekhouding, terwijl de uittrekselnummering in het CODA-bestand terug zal starten  
bij 1. 

Om de nummering in Expert/M Plus correct te laten verlopen, vult u de waarde in waarmee het nummer in het 
CODA-bestand moet worden gecorrigeerd, eventueel voorafgaand van een negatief teken. 

 

Bijvoorbeeld: 

Het gebroken boekjaar loopt van 01/06/2021 t.e.m. 31/05/2022. Op 01/06/2021 moet de nummering van de 
uittreksels in onze boekhouding starten met 202100001. 

Het eerste uittreksel van de bank in het CODA-bestand heeft echter nummer 50. Dit betekent dat u in dit veld -49 
moet ingeven (50-49=1). 

Bij het begin van het kalenderjaar 2022 krijgt u nummer 1 van het CODA-bestand binnen, maar in de boekhouding 
moet dit nummer 202200056 worden. U vult in dit veld 55 in (1+55=56). 

Wil u de nummering van de bank volgen dan zet u via Configuratie – Nummering documenten het veld Jaartal van 
op ‘Begindatum boekjaar’ bij de start van het boekjaar en op ‘Einddatum boekjaar’ wanneer het kalenderjaar 
wijzigt binnen datzelfde boekjaar. 

Uitbreidingszone 

Dit veld moet u gebruiken indien meerdere bankrekeningen gekoppeld zijn aan eenzelfde bankrekeningnummer. In 
het CODA-bestand gaat dit over gegevensopname 1 vanaf positie 28. 

Verwerking detaillijnen 

Indien er detaillijnen aanwezig zijn in het CODA-bestand kan u, door dit veld aan te vinken of niet, bepalen of deze 
detaillijnen al dan niet moeten worden verwerkt in het financieel. 

Wanneer u kiest om de detaillijnen niet te laten verwerken, wordt het globale bedrag verwerkt. 
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Wat het verwerken van de detaillijnen betreft hebt u 2 opties.  

 

1) Verwerking detaillijnen = aangevinkt 
 

 
In dit geval worden de detaillijnen sowieso gelezen, behalve voor de families die u uitsluit door deze aan te vinken 
onder “Geen detail verwerken voor volgende families” 
 
 
2) Verwerking detaillijnen = niet aangevinkt 
 

 

In dit geval worden er geen detaillijnen gelezen, behalve voor de families die u selecteert door deze aan te vinken 
onder “Wel detail verwerken voor volgende families” 
 

 

OGM betalingen 

Voor betalingen van documenten op basis van de gestructureerde mededeling (OGM) kan u kiezen uit: 

- enkel afpunten bij openstaand saldo, op wachtrekening wanneer vereffend 
- enkel afpunten bij openstaand saldo groter of gelijk aan bedrag betaling rekening houdend met eventuele 

korting contant 
- enkel afpunten bij openstaand saldo gelijk aan bedrag betaling rekening houdend met eventuele korting 

contant 
- altijd afpunten. 

 
Zoeken op bedrag 

U stelt in of u al dan niet op openstaand saldo wenst te zoeken. Als alle herkenningsmogelijkheden betreffende 
import CODA doorlopen zijn en het document werd niet gevonden of er zijn meerdere openstaande documenten, 
maar er is maar één treffer op basis van bedrag, dan wordt het nog openstaande saldo van het document afgepunt. 
Er wordt gezocht op het juiste bedrag zonder rekening te houden met een percentage afwijking en/of korting 
contant en/of groepsbetalingen. 
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4.3 Verwerking van een CODA-afschrift 

4.3.1 Unieke referte 

De referte die u meegeeft met het bestand aangemaakt via Betalingen leveranciers en/of Domiciliëringen wordt 
door de meeste financiële instellingen ook teruggestuurd in het CODA-bestand. 

Wanneer u hier een unieke referte gebruikt, waardoor de betalingslijnen in het CODA-bestand zonder twijfel 
verwijzen naar een in het dossier uitgevoerde betalingsopdracht, dan worden alle lijnen van deze 
betalingsopdracht uit het betalingendagboek globaal overgenomen in het financieel dagboek. 

 

 Het is belangrijk om aan betalingsopdrachten een unieke referte toe te kennen. Hierop gebeurt in 
Expert/M Plus een controle maar er wordt enkel een waarschuwingsmelding gegeven wanneer de referte 
niet uniek is. 

4.3.2 Betaalkaarten 

Voor bedragen geboekt via betaalkaarten kan u het brutobedrag en de commissie per betaalkaart op verschillende 
grootboekrekeningen laten boeken. De instellingen van de door ons gekende betaalorganisaties (o.a. Atos 
Wordline, Sodexo, Edenred, Europabank, European payment services, Six payments, …) zijn aanwezig in het pakket 
en kunnen worden geïmporteerd via 

Dagboeken – CODA – Import/Export koppeling tekst uit CODA 

 

 

U duidt de betaalkaarten aan via CTRL + klik en via  komen deze in het dossier terecht. 
Per betaalkaart moeten er twee lijnen worden geïmporteerd: één voor het brutobedrag en één voor de commissie. 
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Vervolgens kan u deze lijnen koppelen aan een grootboekrekening via 

Dagboeken – CODA – Koppeling tekst uit CODA 

 

 

 

 

 

Het veld Rekeningsnummer of referte vult u in wanneer u werkt met meerdere betaalterminals en per terminal 
aparte grootboekrekeningen wil gebruiken of wanneer u onderscheidt wil maken tussen bv. Visa (VI), Mastercard 
(MC), American Express (AE), … . 
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4.3.3 Leningen 

Het is mogelijk om kapitaal en interest van meerdere leningen uit te splitsen op verschillende rekeningen. 

De herkenning gebeurt op basis van een referte. Deze referte koppel je samen met de verrichtingscombinatie aan 
een rekening voor het kapitaal en een rekening voor de interest via: 

Dagboeken – CODA – Verrichtingscombinaties CODA 
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4.3.4 Overschrijving met gestructureerde mededeling (OGM) 

4.3.4.1 Aankopen 

U boekt documenten met een gestructureerde mededeling via  

Dagboeken – Aankopen – Ingave aankopen 

 

 

Indien het CODA-bestand een betalingslijn met gestructureerde mededeling (OGM) bevat, wordt er gecontroleerd 
of er in het dossier een aankoop werd geboekt met dezelfde gestructureerde mededeling. Zo ja, dan wordt deze 
factuur afgepunt bij de import van het CODA-bestand. 

 

4.3.4.2 Verkopen 

Voor de afpunting van openstaande verkoopfacturen bestaan er 2 mogelijkheden: 

1/ Er wordt gezocht naar een overeenkomstig document op basis van de configuratie betalingen klanten die u hebt 
ingevuld via  

Configuratie – Betalingen klanten 

 

U bepaalt hoeveel posities ingenomen moeten worden door het klantnummer, documentnummer en het 
dagboeknummer. Er mogen geen overlappingen zijn in de ingevulde posities. Wat betreft het invullen van de 
aanvulling van het klantnummer hebt u een aantal mogelijkheden: 

- 0 (nul): wanneer u een nul invult, zoekt het programma volgens het principe klantnummer = 
klantnummer van de gestructureerde mededeling. Het klantnummer in Expert/M Plus moet dus exact 
hetzelfde zijn als in de gestructureerde mededeling. M.a.w. er kan maximaal 1 klant voldoen aan deze 
selectie. 



 

 

Expert/M Plus Module 5 (EXP22/01) 25 

- vaste waarde: vult u een vaste waarde in, dan wordt deze waarde steeds voor het klantnummer geplaatst 
en zoekt het programma volgens het principe klantnummer = vaste waarde + klantnummer in 
gestructureerde mededeling. M.a.w. er kan maximaal 1 klant voldoen aan deze selectie. 

- Blanco: laat u het veld blanco, dan wordt er gezocht volgens het principe klantnummer = alle 
klantnummers eindigend op het klantnummer van de gestructureerde mededeling. Hier kunnen m.a.w. 
meerdere klanten gevonden worden. 

 

 De aanvullingen voor het documentnummer en het dagboeknummer gebeuren volgens dezelfde regels. 

2/ U boekt documenten met een gestructureerde mededeling via 

Dagboeken – Verkopen – Ingave verkopen 

 

Wanneer zowel de configuratie van betalingen klanten als het veld Gestruct. Mededeling bij ingave verkopen is 
ingevuld, dan geldt de OGM van de verkoopfactuur voor het afpunten van een overeenkomstig document in de 
openstaande posten van de klanten. 

4.3.5 Verrichtingscombinaties 

Elke verrichting krijgt in de CODA-bestanden een unieke codering mee. Deze codering bestaat uit een familie, een 
verrichting en eventueel een rubriek. Deze zijn vastgelegd in een bankstandaard die te vinden is op 
www.febelfin.be/nl/betaalverkeer/richtlijnen-en-protocollen-bankstandaarden. 

 

U kan zelf een grootboekrekening, klant of leverancier koppelen aan een bepaalde verrichtingscombinatie via 

Dagboeken – CODA – Verrichtingscombinaties CODA 

 

Wanneer een beweging in het CODA-bestand deze verrichtingscombinatie heeft, er werd geen overeenkomst 
gevonden tijdens de vorige stappen, dan zal het bedrag automatisch geboekt worden op de grootboekrekening of 
als voorschot op de klant of leverancier. 
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In geval u eenzelfde verrichtingscombinatie wil gebruiken maar toch een koppeling wil maken naar verschillende 
boekhoudkundige bestemmingen, dan kan u gebruik maken van het veld referte. 

Voorbeeld : in geval u meerdere leningen heeft dan zal de verrichtingscombinatie een krediet zijn en zal u de 
referte van de financiering gebruiken om te boeken op aparte 42XXXX rekeningen.  

 Een verrichtingscombinatie kan slechts aan één grootboekrekening, één klant of één leverancier gekoppeld 
worden. U kan wel verschillende verrichtingscombinaties aan eenzelfde grootboekrekening, klant of 
leverancier koppelen. 

 

 De verrichtingscombinaties op grootboekrekeningen kunnen naar een ander dossier gekopieerd worden via 
Extra, Importeren Kluwer software, Ander dossier. 

 

4.3.6 Herkennen banknummers en gekoppelde banknummers 

4.3.6.1 Herkennen banknummers 

Hebt u een banknummer(s) ingevuld in de klanten- of leveranciersfiche en dit komt overeen met het banknummer 
uit het CODA-bestand, dan gebeurt er een afpunting als er één openstaand document met hetzelfde bedrag wordt 
gevonden. 

Als er geen identiek bedrag wordt gevonden of er worden meerdere openstaande documenten met hetzelfde 
bedrag gevonden, dan wordt er een voorschotlijn geboekt. 

 

4.3.6.2 Gekoppelde banknummers 

U kan extra banknummers koppelen aan een klant, leverancier of grootboekrekening via 

Dagboeken – CODA – Koppeling tekst uit CODA 
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Indien bij het verwerken van de CODA-detaillijn het banknummer wordt teruggevonden in deze koppelingen, wordt 
er geboekt op de gekoppelde klant, leverancier of grootboekrekening. 

4.3.7 Gekoppelde refertes 

U kan een referte koppelen aan een klant, leverancier of grootboekrekening via 

Dagboeken – CODA – Koppeling tekst uit CODA 

 

Indien bij het verwerken van de CODA-detaillijn de referte wordt teruggevonden in deze koppelingen, wordt er 
geboekt op de gekoppelde klant, leverancier of grootboekrekening. De tekst wordt gezocht in alle lijnen van de 
vrije mededeling in het CODA-bestand. 

4.3.8 Zoeken op bedrag 

Als in de configuratie CODA Zoeken op bedrag aangevinkt staat, dan wordt er bij de import van CODA gezocht op 
het juiste openstaand saldo, zonder rekening te houden met afwijkingen (afwijkingspercentage, korting contant, 
groepsbetalingen, e.d.). 

Als er één document wordt gevonden met het nog openstaande saldo, wordt het document afgepunt. Als er 
meerdere documenten worden gevonden, maar wel allemaal voor dezelfde klant of leverancier, dan zal de lijn als 
voorschot verwerkt worden op die klant of leverancier. 

4.3.9 Wachtrekening 
De betalingslijn wordt op de wachtrekening geboekt wanneer bij het inlezen van het CODA-bestand geen enkele 
van de voorgaande mogelijkheden een correcte boeking oplevert. 
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Oefening 

Importeer de gegevens van volgende betaalkaarten: 

Atos Wordline: bruto en commissie (éénmaal voor VISA en éénmaal voor Mastercard) 

Sodexo: bruto en commissie 

Koppel met volgende grootboekrekeningen: 

Atos Wordline Visa:   580200 (bruto) en 650250 (comm.), VI vermelden bij referte 

Atos Wordline Mastercard:  580201 (bruto) en 650251 (comm.), MC vermelden bij referte 

Sodexo:    580300 (bruto) en 650260 (comm.) 
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4.4 Verwerking korting contant 

Bij het verwerken van CODA-bestanden kan er rekening gehouden worden met de geboekte korting voor contant.  

4.4.1 Ingave financieel dagboek 
 

Als u korting voor contact wil verwerken dan moet u bij de creatie van het financieel dagboek de velden 
Verkregen/Toegestane kortingen op Zonder bevestiging instellen via 

Ingave – Basisgegevens – Financiële dagboeken 

 

 

 Bij de mogelijkheden Niet verrekenen en Met bevestiging zal er NOOIT korting contant worden verrekend. 

Niet verrekenen: indien er korting contant werd geboekt in het aankoop- of verkoopdocument en het document 
wordt gevonden bij de import van het CODA-bestand, dan zal het document worden afgeboekt zonder rekening te 
houden met de korting.  

Met bevestiging: indien er korting contant werd geboekt in het aan- of verkoopdocument en het document wordt 
gevonden, dan zal er op de wachtrekening worden geboekt omdat er nog onzekerheid bestaat over het al dan niet 
boeken van de korting contant. Bovendien is het storend om steeds de import van CODA-bestanden te onderbreken 
om bevestiging te vragen. 
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4.4.2 CODA termijn korting 
 

In de klanten- en leveranciersfiche kan u het veld CODA termijn korting invullen. U vult hier het aantal dagen t.o.v. 
de documentdatum in dat de klant/leverancier tijd heeft om te betalen om recht te hebben op de korting contant.  

Indien de valutadatum (uit het CODA-bestand) van de financiële verrichting kleiner of gelijk is aan de 
documentdatum + het aantal dagen CODA termijn korting, dan kan de korting verrekend worden. 

 

 

 Via Extra – Wijzigen CODA termijn korting klanten en leveranciers kan u de waarde in het veld CODA 
termijn voor een reeks opeenvolgende klanten/leveranciers in één keer wijzigen. 

4.4.3 Ingave aan- en verkopen met ventilatie Korting contant (23) 
 

De korting contant in de aan- en verkopen moet met ventilatiecode Korting contant (23) geboekt zijn anders kan er 
geen verrekening in het financieel dagboek gebeuren. 
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4.5 Importeren CODA 

Het importeren van een elektronisch bankuittreksel gebeurt via 

Dagboeken – CODA – Import CODA 

 

Standaardmap : U kan een standaardpad voor de CODA-bestanden ingeven of aanduiden met . Dit 
pad wordt onthouden en moet dus bij de volgende import worden ingevuld. 

Doelmap : Met  kan u de gewenste doelmap aanduiden.  

Indien u de doelmap invult, dan worden na de import, de CODA- en PDF-bestanden verplaatst naar de doelmap 
zodanig dat de teller op de tegel van “te verwerken bestanden” van CODA steeds correct staat en wordt het PDF-
bestand ook als bijlage gekoppeld aan het financieel uittreksel. De doelmap is niet verplicht om in te vullen, maar 
dan worden de CODA- en de PDF-bestanden, na de import, niet verplaatst.  

Voorbeeldscherm PDF tonen : door deze optie aan te vinken is het mogelijk om een voorbeeldscherm van de PDF 
te tonen. 
 
Extenties CODA-bestanden : de extenties COD en DAT  worden standaard voorzien. Indien de CODA-bestanden ter 
import toch een andere extentie hebben kan u deze extentie toevoegen en worden ook deze bestanden 
weergegeven. 
 

Periode :  Het veld Periode ingeven vinkt u aan indien u zelf wil aanduiden in welk Boekjaar, Boekhoud- en Btw-
periode de CODA-bestanden moeten worden geïmporteerd. Als dit veld niet is aangevinkt dan gebeurt de bepaling 
van het boekjaar en de boekhoud- en btw-periode a.d.h.v. de datum van het eindsaldo in het CODA-bestand. 

Vervolgens klikt u op . 
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 Bij het inlezen van CODA-bestanden wordt er een controle gedaan op het begin- en eindsaldo in Expert/M 
Plus.  

 

Op het tabblad Overzicht krijgt u de status van de import. 

 

Verwerkt: werd het CODA-bestand geïmporteerd of niet? 

Foutcode: de fouten of oorzaken waarom de import niet gelukt is 

Financieel dagboek: hier vindt u de grootboekrekening dat in het dossier gelijk is aan het financieel 
dagboeknummer 

Lijnen op wachtrekening: geeft het aantal bewegingen dat op de wachtrekening is geboekt 

Jaar: is het boekjaar waarin het bestand geïmporteerd werd 

Boekhoudperiode: is de boekhoudperiode waarin het bestand geïmporteerd werd, gebaseerd op de 
uittrekseldatum 

Uittrekselnr CODA: is het volgnummer van het papieren rekeninguittreksel zoals vermeld in het CODA-bestand 

Documentnr EMP: is het documentnummer van het uittreksel in Expert/M Plus 

Elektr. volgnr. CODA: is het volgnummer van het gecodeerd afschrift 

Aantal betalingslijnen: is het aantal lijnen dat als voorschot geboekt werd. 

 

  geeft u een algemeen overzicht van de resultaten van de al dan niet 
verwerkte CODA-bestanden. 

Aan elke import wordt automatisch de datum en het tijdstip van import toegekend. U selecteert eerst van- tot 
datum import CODA. Vervolgens krijgt u bij Tijdstip import CODA alle mogelijke imports die gebeurd zijn op de 
door u gekozen datum(s). 
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Dezelfde afdruk krijgt u ook via 

Dagboeken – CODA – Lijst resultaten import 

 Het is mogelijk om op een verwerkt uittreksel te dubbel klikken waardoor u in Ingave financieel terecht 
komt. Hier kan u dan onmiddellijk de lijnen die op de wachtrekening werden geboekt gaan toewijzen. 

 

De bank levert bij een CODA-bestand ook een PDF-bestand met de leesbare versie van het bankuittreksel. Indien u 
dit PDF-bestand in dezelfde map en met identieke bestandsnaam als het verwerkte CODA-bestand bewaardt, dan 
wordt dit PDF-bestand als bijlage gekoppeld aan het uittreksel op het moment van import. 

 

 

 

 

Oefening 

 

Importeer het CODA-bestand van  15-02-2022 dat volgend uittreksel bevat. 
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4.6 Verwerking financiële verrichting 

 

Eenmaal het CODA-bestand is ingelezen, kan u het geïmporteerde uittreksel consulteren en verder verfijnen via 

Dagboeken – Financieel – Ingave financieel 

 

4.6.1 F3 

Op elke detaillijn ingelezen via het CODA-bestand, kan u met F3 alle informatie zien die voor de detaillijn in het 
CODA-bestand aanwezig is. 

 

 

 

4.6.1.1 CODA-info (interpretatie) 

Deze informatie moet u beter op weg helpen om betalingslijnen, die bv. op de wachtrekening geboekt zijn, correct 
toe te wijzen aan een grootboekrekening, klant of leverancier. 

 

4.6.1.2 CODA-info (data) 

Hier ziet u de exacte weergave van de betalingslijn zoals ze in het CODA-bestand is opgenomen. 

Het aanpassen van de detaillijn gebeurt zoals een gewone ingave in het financieel dagboek.  

 De extra info doen verdwijnen, doet u door opnieuw F3 te gebruiken. 
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4.6.2 CTRL + F3 (of CTRL + F12) 

Met deze functie springt u van de huidige positie in het uittreksel naar de eerstvolgende lijn waarop de 
wachtrekening is gebruikt. Zo kan u snel het uittreksel doorlopen en de desbetreffende lijnen aanvullen.  

 Nadat u een lijn gewijzigd hebt, moet u eerst van die lijn afgaan vooraleer u weer CTRL F3 (CTRL F12) kan 
gebruiken. 

 

4.6.3 Shift + F3 (of Shift + F12) 

Met deze functie krijgt u het volgende scherm waarin u de boeking op de wachtrekening kan toewijzen aan de 
juiste grootboekrekening, klant of leverancier. 

 

Eventueel kan hier de grootboekrekening, klant of leverancier gekoppeld worden aan een verrichtingscombinatie, 
een bankrekeningnummer of een referte. Zodanig dat de volgende keer dezelfde soort betaling niet op de 
wachtrekening terecht komt. 

4.6.3.1 Verrichtingscombinatie 
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4.6.3.2 Rekeningnummer/referte 

Met  /  koppelt u het rekeningnummer of de referte, die u 
terug vindt in de CODA-info bij Rekeningnummer tegenpartij of  Mededeling, mededeling 2-lijnen, mededeling 3-
lijnen, aan een grootboekrekening, klant of leverancier. 

Deze koppelingen vindt u terug onder Dagboeken, CODA, Koppeling tekst uit CODA waar u ze kan 
raadplegen/wijzigen/verwijderen. 

 

Indien u kiest voor ventilatie klant of leverancier kan u via  het banknummer 
automatisch laten invullen in de fiche van de gekozen klant/leverancier. 
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4.6.3.3 Verrichtingscombinatie met referte (lening) 

 

  

 

 

 Door het Shift F3 (Shift F12) scherm te gebruiken, vermijdt u dat het bedrag van de detaillijn op 0 wordt 
gezet bij het wijzigen van de wachtrekening (ventilatie grootboekrekening) naar ventilatie klant of 
leverancier. 

 

 Verwerking SEPA leveranciersbetalingen vreemde valuta met unieke referte: bij import CODA a.d.h.v. 
unieke referte wordt het bedrag uit de betalingenbank overgenomen en NIET het bedrag uit het CODA-
bestand. Het bedrag valuta zal correct zijn maar het bedrag rekening moet manueel aangepast worden 
naar het EUR-bedrag uit het CODA-bestand. Daardoor zal er dan een koersverschil worden geboekt. 
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5 SODA 

5.1 Algemeen 

 

Met het gestandaardiseerde SODA-formaat  kan u boekhoudkundige documenten die door sociale secretariaten 
worden opgemaakt in Expert/M Plus importeren. 

Dit xml-bestand wordt aangeleverd door de aangesloten sociale secretariaten. 

 

Meer informatie over het bekomen van die xml-bestanden vindt u terug onder 

https://www.codabox.com/diensten/soda/soda-exclusief-bij-codabox/ 

 

5.2 Voorbereiding 

5.2.1.1 Diversendagboek  

Importeren van loonboekingen gebeurt in een diversendagboek. U maakt die dagboek aan via 

Ingave – Basisgegevens – Diversendagboeken 

 

 

 In een diversendagboek met als dagboeksoort Beginbalans kan geen SODA geïmporteerd worden. 

  

https://www.codabox.com/diensten/soda/soda-exclusief-bij-codabox/
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5.2.1.2 Relatietabel 

Elk sociaal secretariaat gebruikt een eigen rekeningstelsel. Elk dossier in Expert/M Plus heeft zijn eigen 
rekeningstelsel. Beide stelsels moeten met elkaar kunnen communiceren. Hiervoor kan u een relatietabel 
aanmaken via  

Dagboeken – Soda – Relatietabel 

 

 

Standaard is het grootboekrekeningstelsel van SDWORX en Securex voorzien. 

De relatietabel kan u voorbereiden vóór de eerste import maar u kan ze ook nog aanvullen tijdens het importeren. 

 Er zijn ook andere sociale secretariaten aangesloten bij SODA maar Expert/M Plus kan hun rekeningstelsel 
niet voorzien omdat zij geen standaard rekeningplan aanbieden. 
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De relatietabel aanvullen met de overeenkomstige rekeningen uit het Expert/M Plus-dossier kan u op twee 
manieren doen: 

 

- manuele aanvulling  
door te dubbelklikken op de grootboekrekening komt u op het tabblad Detail. Hier vult u de 
grootboekrekening van het dossier aan. 
 

 
 

- automatische aanvulling 

u klikt op  waarna alle grootboekrekeningen van het sociaal secretariaat, die 
cijfermatig overeenkomen met bestaande rekeningen in het dossier, worden aangevuld. 
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Het initialiseren van de tabel kan op elk moment. Wanneer u later nog grootboekrekeningen 

aanmaakt/wijzigt, kan u via  de relatietabel aanvullen. 
 

 U kan de automatische aanvulling best controleren. Relaties worden NIET gelegd op basis van de 
omschrijving. 

 

 Omschrijvingen van grootboekrekeningen worden, indien nadien gewijzigd via Ingave, Basisgegevens– 
Grootboekrekeningen, automatisch aangepast in de relatietabel. De grootboekrekeningen van Expert/M 
Plus die reeds aan een SODA-grootboekrekening werden toegekend, zullen nooit worden overschreven bij 
het initialiseren van de tabel. Dit moet gebeuren via een manuele aanpassing. 

5.3 Verwerking 

Het importeren van SODA-bestanden gebeurt via  

Dagboeken – Soda – Importeren SODA 

U kan een standaardpad SODA-bestanden aanduiden via . De ‘te importeren’ SODA-
bestanden die zich in de geselecteerde map bevinden worden voorgesteld. U selecteert het bestand dat u gaat 
importeren. 
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Wanneer Controle bij opstarten dossier is aangevinkt, zal bij het openen van het dossier gecontroleerd worden of 
er al dan niet SODA-bestanden in het gekozen standaardpad aanwezig zijn. 

 

 

 

Wanneer u Ja kiest, komt u onmiddellijk in het importscherm van SODA. 

U krijgt een melding als er detaillijnen op de wachtrekening zijn geplaatst. 
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De wachtrekening wordt gebruikt wanneer rekeningen in het SODA-bestand niet gekoppeld werden aan een 
grootboekrekening in het dossier (via de relatietabel) of wanneer een rekening in het SODA-bestand nog niet werd 
opgenomen in de relatietabel. 

 

Na het importeren worden de geïmporteerde SODA-bestanden naar de map Done verplaatst.  

 

 De map Done wordt, wanneer deze niet bestaat, automatisch aangemaakt op hetzelfde niveau als de map 
waar de SODA-importbestanden zich bevinden. 

Verder duidt u het diversendagboek, het boekjaar en de periodes aan waarin de loonboeking mag worden 
verwerkt. U kan kiezen om de diversenboeking na de import te consulteren of editeren. 
Wanneer Referte opnemen is aangevinkt, wordt per detaillijn een referte ingevuld die bestaat uit de 
boekhoudperiode en het SODA-bestandsnummer. 

 Bij een SODA-bestand wordt ook een pdf-bestand meegestuurd. Indien het pdf-bestand bestaat in dezelfde 
map en met identieke bestandsnaam als het verwerkte SODA-bestand dan wordt dit pdf-bestand als 
bijlage gekoppeld aan de diversenboeking op het moment van de import. U kan die bijlage raadplegen via 

 in het ingavescherm van de diversen. 
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5.3.1.1 CTRL + F3 (of CTRL + F12) 

Met deze functie springt u van de huidige positie naar de eerstvolgende lijn waarop de wachtrekening is gebruikt. 
Zo kan u snel het uittreksel doorlopen en de desbetreffende lijnen aanvullen.  

 Nadat u een lijn gewijzigd hebt, moet u eerst van die lijn afgaan vooraleer u weer CTRL F3 (CTRL F12) kan 
gebruiken. 
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5.3.2 Shift + F3 (of Shift + F12) 

Met deze functie komt u automatisch in de overeenkomstige relatietabel terecht waar u de grootboekrekening kan 
vervolledigen. 

 

De rekening gelezen in het SODA-bestand wordt voorgesteld. U geeft de overeenkomstige grootboekrekening uit 
het dossier mee. Indien nodig kan u een nieuwe grootboekrekening aanmaken met Ctrl + N. 
 

Oefening 

 

Importeer het bestand 001-soda-sdworx-be0444635429-201703-20170331 dat volgende loonboeking  bevat 

 

 

 

 


