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De opleiding van Adsolut 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 Adsolut. 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?  

1.1.1 Via onze website 

 

 

1.1.2 Via onze programma’s 
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1.2 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.  

 

 

 

Er wordt een verificatiemail verzonden naar het door u ingevulde e-mailadres.  
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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.  
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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.  

 

 

 



 

Adsolut Boekhouden – Module 2 8 

 

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 ervoor telefonisch geholpen te worden. Bel dan naar bovenstaand nummer.  
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2 Functietoetsen 
Om de ingave te vergemakkelijken en tevens te versnellen kan u steeds gebruik maken van sneltoetsen 
(toetsencombinaties). 

 

2.1 Key.Info 

Functietoetsen 

* of ctrl-shift-c rekenmachine op ingaveveld 

* lijst openen 

inzoomen en uitzoomen ctrl+ en ctrl- 

nieuw ctrl-N 

veld leegmaken escape 

opslaan ctrl-S 

verwijder ctrl-D 

printen ctrl-P 

ongedaan maken ctrl-Z 

koppelen ontvangstbon ctrl-K 

zoeken ctrl-F 

tabstop ctrl-F12 

switchen tussen weergave/detail F2  

switchen tussen openstaande tabbladen ctrl-tab 

scherm vernieuwen F5 

menubalk (on)zichtbaar maken ctrl-F1 

scherm afsluiten ctrl-F4 

dossier openen shift-F1 

dossier sluiten shift-F2 

programma afsluiten alt-F4 

switchen tussen dossiers alt-F1 

menu's via klavier activeren alt of F10 

volgend record alt+ pijltje naar rechts 

vorig record alt+ pijltje naar links 

eerste record alt+home 

laatste record alt+end 
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Bij het boeken 

Algemeen 

historiek boekingen shift-pijltje naar links   
overnemen rekening uit de vorige lijn shift-pijltje naar rechts  
overnemen omschrijving vorige lijn F7  
saldo berekenen alt-f9  
saldo   s+enter  
bewaar standaardboeking F9  
standaardboeking oproepen F10  
naar nieuwe lijn ctrl-shift-N  
naar eerste kolom ctrl-shift-L  
naar laatste kolom ctrl-shift-R  
naar volgende lijn ctrl-shift-O  
naar vorige lijn ctrl-shift-B  
creatie via drie puntjes ctrl+  
toon documenten ctrl-alt-D  

 

Aankopen 

analytische uitsplitsing F11  
boeken via Basecone SF3  
later verwerken bij Basecone SF4  

document verwijderen bij Basecone SF6  
 

Financieel 

boekhoudrekening b of 1  
leverancier l of 2  
relatie r of 3  
matchen F8  
ontpunten F9  
boeken betalingsopdracht ctrl-F8  
boeken domiciliëringsopdracht F4  
inlezen CODA F6  
Verwerken wachtrij CODA F3  

Boeken resterend bedrag Alt -F9  
Herrekenen saldi F12  

 

Fiscaal dossier 

gegevens uit boekhouding ophalen F8   
open toelichting ctrl-T   
afdrukken balans ctrl-P   
import uit Excel F9   
overzicht verrichtingen per grootboek F10   
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correcties naar divers F11   

correcties naar divers ongedaan maken         F12 

  
BTW 

BTW-vakken herrekenen na correcties F5  
XML-aangifte aanmaken F7  
Aangifte indienen (website FOD) F8  
Naar meervoudige aangifte F9  
Ophalen naar BTW-eenheid F11  
Maak BTW-overboeking F12  
Mailen ctrl-M  

 

Extra 

ISL opstarten ctrl-shift-F11 
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3 Aankopen 

3.1 Aankoopdagboek 

Standaard is er in Adsolut één aankoopdagboek voorzien. Het is mogelijk om zelf nieuwe 
aankoopdagboeken te creëren. Vooraleer u aankoopfacturen begint te boeken, is het aangeraden om elk 
dagboek te configureren via  

Boekhouden – Dagboeken (onder Algemeen) 
 

 

 

Dubbelklik op het betreffende dagboek om de gegevens in detail te bekijken, te wijzigen of aan te vullen. 
Klik linksboven op Nieuw of gebruik CTRL + N als u een nieuw dagboek wenst te creëren.  

 

 

 

Het aankoopdagboek dat Adsolut standaard voorziet, heeft als code AK. Elk dagboek heeft een unieke 
code. Ze is maximum 8 karakters lang en wordt in lijsten en consultaties gebruikt om aan te duiden in welk 
dagboek de boeking is uitgevoerd. U kunt er m.a.w. best voor zorgen dat deze code u een correcte indicatie 
geeft van het betreffende dagboek. 

 

De Benaming wordt als titel op de lijsten afgedrukt. 

 

Indien u wenst dat dit dagboek bij het boeken van aankoopfacturen standaard wordt voorgesteld vinkt u 
het vakje naast Default dagboek aan. 
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Als u bij Soort dagboek hebt gekozen voor Aankopen (of Verkopen) kunt u in het veld Default aanduiden of 
u standaard facturen of creditnota’s wenst in te geven in het dagboek. Dit laat u toe om aparte dagboeken 
voor facturen en creditnota’s aan te maken. 

 

Het tabblad Boekjaren stelt u eenmalig in bij het begin van het nieuwe boekjaar. U geeft in de betreffende 
kolommen het boekjaar, de periode en het eerstvolgend stuknummer in en u bewaart deze gegevens met 
Opslaan of via CTRL + S.  Tijdens het boeken worden de kolommen Periode en Volgend stuknummer 
automatisch bijgewerkt. 

 

3.2 Instellingen 

Systeembeheer – Dossier Settings 

3.2.1.1 Tabblad Boekhouding 
 

 

 

Hier stelt u rekeningen en dagboeken in, bepaalt u of de korting kontant vrij is van btw, of er op 
aanmaningen enkel vervallen facturen mogen verschijnen, of het factuurnummer van de leverancier en de 
omschrijving verplicht moeten worden ingegeven bij het boeken van aankopen,.. 

Als u deze instellingen wijzigt is het noodzakelijk om het dossier af te sluiten. 

 

KORTING KONTANT VRIJ VAN BTW (verkopen) 

Op het kortingsbedrag zelf mag geen btw worden aangerekend. Daarom moet dit vakje in principe steeds 
aangevinkt zijn.  
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3.2.1.2 Voorbeeld juiste factuur 
Totaalbedrag goederen = € 1000.00, korting contant = 2% 

 D.w.z. 1000.00 – 2% =  980.00 

  21% op 980.00 = 205.80  

totaal factuur: 1000 + 205.80 = 1205.80 

indien de klant contant betaalt, mag hij hiervan 2% aftrekken  

dus 1205.80 – 20 (2% van 1000) = 1185.80 

 

BOEKEN OP RELATIE/LEVERANCIERS CODE 

Bij het ingeven van financiële verrichtingen en diverse boekingen wordt er voor relaties en leveranciers 
standaard op naam gezocht. Vink deze optie aan indien u op relatie- of leverancierscode wenst te zoeken. 

 

AUTOMATISCH BOEKEN VAN AANKOPEN/VERKOPEN 

Standaard wordt het bedrag van de tegenboeking niet voorgesteld bij het boeken van aan- en verkopen. 

Vink deze optie aan indien u wenst dat het programma dit wel doet. 

 

→ Als u de optie aanvinkt, wordt de boeking door Adsolut vervolledigd. Dit betekent dat u minder controle 
hebt op de juistheid ervan. Vanuit het ingegeven factuurbedrag wordt het btw-bedrag berekend en de 
maatstaf van heffing ingevuld. 

 

OMSCHRIJVING VERPLICHT VOOR AANKOPEN 

 

FACTUURNUMMER LEVERANCIER VERPLICHT VOOR AANKOPEN 

Het verplicht ingeven van deze gegevens vergemakkelijkt het opzoeken van factuurdetails op een later 
ogenblik. 

 

3.2.1.3 Tabblad Boekhouding (2) 
 

Hier stelt u de standaard rekeningen in voor boekingen in verband met dubieuze debiteuren, vaste activa, 
hoe groot het maximum bedrag is van betalings- en afpuntingsverschillen, … 

 

MAXIMUM BETALINGSVERSCHIL 

Geef het maximumbedrag in dat mag worden weggeboekt als betalingsverschil indien het bedrag van de 
betaling en het factuurbedrag niet overeenkomen. 

 

MAXIMUM AFPUNTINGSVERSCHIL 

Geef het maximumbedrag in dat mag worden weggeboekt als afpuntingsverschil bij het manueel afpunten. 
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3.2.1.4 Tabblad Boekhouding (3) 
 

Op dit tabblad bepaalt u of een aantal meldingen en vragen met betrekking tot het boeken van aan- en 
verkopen, financiële en diverse verrichtingen moeten getoond en/of gesteld worden. 
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3.3 Ingeven aankoopfacturen 

3.3.1 Algemeen 

Boekhouding – Aankopen (onder Ingave) 
 

Als u het scherm opent, verschijnt de lijst van de reeds ingegeven facturen.  

Druk linksboven op Nieuw of gebruik de combinatie CTRL + N om een nieuw document te creëren. 

 

 

 

Door tabstops in te stellen (via de betreffende knop bovenaan in het menu of via CTRL + F12) laat u de 
cursor enkel stoppen op de velden die u wenst in te vullen. Meestal zijn dit de velden Factuurdatum, 
Leverancier, Factnr. Lever. en Te betalen.  
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In het veld Leverancier  

 

- selecteert u een leverancier door de beginletters van de naam in te geven en enter te drukken op 
de gewenste selectie 

- opent u de lijst van de bestaande leveranciers door het sterretje (*) in te geven of door te klikken 
op de pijltjestoets aan de rechterkant in het veld 

- bekijkt u de fiche van de gekozen leverancier door te klikken op de 3 puntjes achteraan in het veld 
- creëert u een nieuwe leverancier door onmiddellijk (dus zonder een leverancier te kiezen) op de 3 

puntjes te klikken achteraan in het veld 
 

→ Tijdens het boeken verschijnt de naam van de leverancier van de laatste boeking als watermerk in het 
veld Leverancier. Door op Enter te drukken wordt deze naam overgenomen in de huidige boeking. Dit is 
handig als u meerdere facturen van dezelfde leverancier moet ingeven. 

 

De periode en het factuurnummer worden automatisch ingevuld vanuit de instellingen in het 
aankoopdagboek. 

 

De vervaldatum (op basis van de factuurdatum), het btw-regime, de valuta en de grootboekrekening 
worden opgehaald uit de leveranciersfiche. 

 

Afhankelijk van het btw-regime, dat in de leveranciersfiche is ingevuld of in de boeking geselecteerd is, 
worden de bedragen van de maatstaf van heffing en het btw-bedrag in bepaalde vakken van de btw-
aangifte opgenomen. Voorbeeld: een leverancier die u meestal diensten levert onder het stelsel van btw 
medecontractant, maar die u uitzonderlijk ook goederen levert, geeft u in de leveranciersfiche het btw-
regime medecontractant en verandert u eenmalig in de boeking als hij goederen levert in handelaar. 

 

Indien u het factuurnummer van de leverancier als een verplicht in te vullen veld hebt gedefinieerd via de 
dossierinstellingen (onder Systeembeheer, Dossier settings, tabblad Boekhouding), dan kunt u de factuur 
enkel boeken indien dit veld is ingevuld.  

In het veld OGM-nummer vult u de gestructureerde mededeling in. Deze wordt in het betalingsbestand dat 
u naar uw financiële instelling stuurt via bv. Isabel, opgenomen. 

 

Hebt u via de dossierinstellingen eveneens ingesteld dat het programma moet controleren of de ingegeven 
factuurdatum in de geselecteerde periode valt, dan verschijnt er een melding indien dit niet het geval is. 
Uiteraard is deze melding niet bindend. Het is immers mogelijk dat u na de indiening van de btw-aangifte 
nog facturen ontvangt die wat betreft hun datum behoren tot de reeds ingediende aangifte. Om te 
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vermijden dat deze facturen in geen enkele aangifte worden opgenomen, boekt u ze in de volgende 
periode en geeft u als factuurdatum de datum in die op de factuur staat. 

 

De Status van de factuur is standaard ingesteld op OK, maar is steeds wijzigbaar. De status bepaalt of de 
factuur wordt opgenomen in het automatisch betalingsverkeer. 

 

In het veld Totaal te betalen geeft u steeds het factuurbedrag inclusief btw in. 

 

Indien er op het tabblad Standaard Boeking van de leveranciersfiche één of meerdere 
grootboekrekening(en) gekoppeld zijn stelt Adsolut ze automatisch voor op het tabblad Details.  

Als er voor de aankopen standaard boekingen zijn gecreëerd, kunt u ze bij het boeken oproepen via 
Standaard boeking (F10) in het menu Acties.  

 

Enkel grootboekrekeningen waarbij Aankoop als Soort rekening is ingevuld, kunnen worden geselecteerd 
bij het boeken van aankopen. 

 

Selecteren van een rekening kan op 2 manieren: 

- door de eerste cijfers van het rekeningnummer in te geven: vb. 60. Hierdoor verschijnen alle 
rekeningen die met ‘60’ beginnen. 

- door een gedeelte van de naam van de rekening in te geven: vb. aankopen of een sterretje 
gevolgd door het trefwoord waarop u wenst te zoeken, vb *fruit. 

 

 

 

Na het ingeven van het factuurbedrag kan u de maatstaf van heffing en het btw-bedrag door het 
programma laten berekenen door in eerste lijn van de tegenboeking de letter S in te geven gevolgd door 
Enter. Het saldo wordt geboekt op de gekozen grootboekrekening (uit de leveranciersfiche of manueel 
ingegeven). Het programma houdt hierbij rekening met de btw-code die in de rekening is ingevuld. U kunt 
het voorgestelde bedrag te allen tijde wijzigen en eventueel uitsplitsen over meerdere kostenrekeningen. 

 

 

 

De bedragen worden ingevuld op de verschillende lijnen van de boeking en verschijnen ook bovenaan in 
de betreffende velden. Onderaan op het scherm ziet u de bedragen die in de verschillende btw-vakken 
worden opgenomen. 

Het bedrag is steeds positief. Indien u een negatief bedrag invult, wisselt de code debet-credit en wordt 
het bedrag terug positief.  
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Na het verlaten van elke lijn wordt gecontroleerd of de boeking volledig is. Indien dit het geval is, verschijnt 
de vraag of u de boeking wenst af te sluiten. Door te bevestigen wordt de boeking bewaard en verschijnt een 
leeg scherm waarin u de volgende factuur kunt ingeven.  
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3.3.2 Werken met standaardboekingen 

Indien u de factuur van een bepaalde leverancier steeds wenst uit te splitsen over meerdere rekeningen, is 
het nuttig om hiervoor een standaardboeking te creëren. 

Dit kan op 2 manieren: 

- Via de boeking van de aankoopfactuur zelf 
- Door een vooraf aangemaakte standaard boeking op te roepen 

 

1.VIA DE AANKOOPFACTUUR 

 

Boek de factuur en splits het bedrag van de maatstaf uit over de gewenste rekeningen. Klik vervolgens 
bovenaan in het menu onder Acties op Bewaar Standaard Boeking (F9). 

 

 

 

Adsolut vraagt welke gegevens moeten worden bewaard. Indien het een intracommunautaire aankoop 
betreft en u intrastatplichtig bent, stelt het programma voor om de intrastatgegevens op te slaan. 

 

 

 

De gekozen rekeningen worden hierdoor opgeslagen op het tabblad Standaardboeking van de 
leveranciersfiche. Ze worden bij de volgende boeking automatisch voorgesteld. 
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→ Bij een intracommunautaire factuur worden de intrastatgegevens die u op het tabblad Intrastat van de 
boeking meegeeft eveneens bewaard in de leveranciersfiche als u de standaardboeking bewaart. U 
vindt ze in daar terug op het tabblad Standaardboeking – tabblad Intrastat. 

 

2. VIA EEN VOORAF AANGEMAAKTE STANDAARD BOEKING 

 

Deze manier van werken is handig voor facturen die over verschillende grootboekrekeningen moeten 
worden uitgesplitst; vb. facturen van leasingen, sociaal secretariaat, …  

U geeft op voorhand de uitsplitsing in en roept ze op tijdens het boeken door bovenaan in het menu onder 
Acties te klikken op Standaard Boeking (F10). 

 

 

 

De boeking zelf geeft u in via  

Parameters – Boekhouding – Standaard Boekingen 
 

Klik bovenaan links op Nieuw of gebruik CTRL + N om een nieuwe standaard boeking aan te maken. 

 

 

Bovenaan op het scherm geeft u een naam aan de standaardboeking.  
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Vervolgens duidt u aan in welk dagboek u de boeking wenst te gebruiken door het vakje achter het 
betreffende dagboek aan te vinken. Dit kan zonder het gebruik van de muis via de spatiebalk! 

 

Daarna geeft u de rekeningen in waarop u wenst te boeken. 

Zorg ervoor dat de grootboekrekeningen juist geconfigureerd zijn (btw-codes, eventuele percentages voor 
niet-aftrekbare btw, …) correct zijn ingevuld. 

 

Bij een boeking met een vast aangerekend bedrag kunt u de bedragen invullen, in het andere geval laat u 
ze best open. 

 

Indien gewenst kunt u het voertuig waarop de boeking betrekking heeft ingeven in de betreffende kolom 
(zie voorbeeld). Het zal dan in de boeking van de factuur al ingevuld zijn in de kolom Type. 

 

U bewaart de standaardboeking via Opslaan of via CTRL + S. 

 

 

 

3.3.3 Factuur Buiten EEG, Intracommunautair of medecontractant 

1. BUITEN EEG 

 

Standaard boekt Adsolut het volledige bedrag op de gekozen kostenrekening. Afhankelijk van hetgeen is 
ingesteld in het Soort rekening van deze kostenrekening komt het bedrag in vak 81, 82, … van de btw-
aangifte terecht. We gaan er met andere woorden vanuit dat u het btw-bedrag boekt via een apart 
document. 
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Indien u de juiste vergunning hebt om de btw te mogen verleggen, dient u het btw-regime Buiten EEG als 
volgt aan te passen: 

 

 

Het btw-bedrag wordt in dit geval verlegd van vak 59 naar vak 57. 

De maatstaf van heffing wordt verlegd van vak 81, 82 of 83 naar vak 87. 

 

2. INTRACOMMUNAUTAIR 

 

Indien u voor dit btw-regime kiest, past Adsolut automatisch verlegging van heffing toe. 

Dit betekent: 

• bij goederen: 
- verlegging van het btw-bedrag vak 59 naar vak 55  
- verlegging van de maatstaf van heffing (=factuurbedrag) van vak 81 naar vak 86 
- van het btw-bedrag van vak 59 naar vak 55 
• bij diensten: 
- verlegging van de maatstaf van heffing (=factuurbedrag) van vak 82 naar vak 88 
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Indien u intrastatplichtig bent voor de aankomst van goederen (in te vullen in het BTW-regime 
Intracommunautair via Parameters, Boekhouding, Btwregimes) verschijnt volgende melding:  

 

 

 

Op het tabblad Intrastat Aankomst verschijnen de gegevens die u op het tabblad Standaardboeking 
subtabblad Intrastat hebt ingevuld. Deze gegevens kunt u hier aanvullen en/of wijzigen. 

 

 

3. MEDECONTRACTANT 

 

Ook bij dit btw-regime past het programma automatisch de verlegging van heffing toe. 

Het btw-bedrag wordt verlegd van vak 59 naar vak 56 en de maatstaf gaat van vak 82 naar vak 87 
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3.3.4 Factuur met korting contant 

 

Normaal gezien mag er op het bedrag van de korting contant geen btw worden gerekend. 

In de leveranciersfiche bepaalt u of de leverancier zich aan deze regel houdt door op het tabblad 
Algemeen het betreffende veld aan te vinken. 

 

In de boeking van de factuur geeft u het kortingspercentage in. U boekt de factuur op de gekende wijze. 
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3.3.5 Factuur in vreemde valuta 

Bij het boeken van een factuur in vreemde valuta dient u de koers van de betreffende munt in te vullen in 
de valutatabel. U vindt deze onder Parameters, Boekhouding, Valuta. 

 

 

 

Indien de munt reeds bestaat, past u de koers aan door erop te dubbelklikken. Zo niet creëert u de valuta 
via de knop Nieuw linksboven of via CTRL + N.  

 

Om koersverschillen te vermijden, is het belangrijk dat u de valutatabel regelmatig aanpast.  

In het voorbeeld hierboven is 1 USD gelijk aan 0,8643789437 EUR vanaf 29/01/2022. 

 

Uiteraard worden de vreemde valuta in een boekhouding in euro’s steeds omgerekend naar EUR. 

3.3.6 Verwerken van creditnota’s 

Standaard worden facturen en creditnota’s in Adsolut in hetzelfde dagboek verwerkt. Het is uiteraard 
mogelijk om met aparte dagboeken en aparte nummeringen te werken. 

 

Linksboven op het scherm kiest u voor Creditnota. 

De werkwijze is identiek aan het boeken van een factuur; u geeft alle bedragen positief in. 
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3.3.7 Intrastat verwerking 

Indien u Intrastat plichtig bent voor de aankoop van goederen uit EU-landen dient u dit in te stellen in het 
btw-regime Intracommunautair. U vindt de btw-regimes terug onder Parameters, Boekhouding, btw-
regimes. Dubbelklik het betreffende regime en vink het vakje naast Intrastat aankomst aan.  Indien u een 
uitgebreide Intrastat aangifte moet indienen, vinkt u Uitgebreide aangifte aan. 

 

 

 

Via Systeembeheer, Dossier settings op het tabblad Intrastat kunt u het gewest en de Incoterm kiezen. 
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Deze instellingen zorgen ervoor dat er bij het boeken van IC-aankopen een extra tabblad verschijnt waarop 
u de gegevens van de betreffende aankoop kunt ingeven. 

 

Via standaardboekingen is het mogelijk om standaard gegevens met betrekking tot intrastat te bewaren 
zodat u ze bij het boeken niet telkens opnieuw dient in te geven. 

 

3.3.8 Koppeling met de ontvangstbon uit KMO-beheer 

Indien u in het KMO-beheer ontvangstbonnen van leveringen ingeeft, kunt u deze in de boekhouding 
koppelen aan de betreffende aankoopfacturen. Op die manier kunt u de levering controleren en bent u 
zeker dat uw leverancier u enkel aanrekent wat is geleverd en geen extra kosten factureert. 

Om een ontvangstbon te koppelen aan een aankoopfactuur klikt u bovenaan onder Acties op Koppel 
ontvangstbon (CTRL + K). 

 

In het scherm dat verschijnt, krijgt u een overzicht van de aankoopfacturen die nog niet aan een 
aankoopfactuur zijn gekoppeld. U selecteert de betreffende levering door erop te dubbelklikken.  

De gegevens van de geselecteerde ontvangsbon worden ingevuld in de detaillijnen van de aankoopfactuur. 
Adsolut groepeert deze gegevens per aankooprekening. U geeft deze rekening in de artikelfiche in. 

De gegevens van de ontvangstbon vindt u terug op het tabblad Ontvangstbon van de boeking. 

 

 

 

 

De factuurgegevens worden in de ontvangstbon ingevuld en de status van de ontvangstbon wijzigt naar 
Gefactureerd. 
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Adsolut Boekhouden – Module 2 31 

 

Overzicht btw-vakken 

U vindt hieronder een overzicht voor de aankopen, zodat u kunt zien welke btw-regime, btw-code en soort 
rekening er dient gehanteerd te worden, respectievelijk in het geval van een factuur van een creditnota. 

 

Factuur 
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Creditnota 

 

 

Overzicht van de sneltoetsen en iconen die u kunt gebruiken bij het ingeven van aankopen: 

 

De cursor staat op Actie Resultaat 

Leverancier 

 

Enter Herhalen van de leverancier uit de vorige boeking 

Een veld met  

 

Klikken op  
Zoeklijst openen 

Een veld met  Klikken op  
De fiche van de ingegeven leverancier openen, raadplegen of 
wijzigen OF een nieuwe leverancier ingeven indien het veld 
leeg is 

Grootboekrekening 
 

Openen historiek van de tegenboekingen van de betreffende 
leverancier 

Grootboekrekening 
 

Overnemen rekening uit de vorige lijn 
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 CTRL + N Nieuwe boeking 

 CTRL + S Opslaan 

 CTRL + Z Ongedaan maken  

 CTRL + D Verwijderen 

 CTRL + K Koppel ontvangstbon 

 CTRL + O Ontkoppel ontvangstbon 

 CTRL + F4 Actieve scherm sluiten 

 ALT + F4 Programma sluiten 

 F2 Wisselen tussen de lijst van ingeboekte facturen en een 
nieuwe boeking 

 F5 Scherm verversen 

 F7 Omschrijving overnemen van vorige lijn 

 F9 Bewaar standaard boeking 

 F10 Standaard boeking oproepen 

 

 

Oproepen van de eerste, vorige, volgende of laatste boeking 

 

Oefening 
In de maand januari ontvangen we de aankoopfacturen die u op de volgende bladzijden vindt. 

Boek deze documenten in het aankoopdagboek. 
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Adsolut Boekhouden – Module 2 42 
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Indien de grootboekrekening zoals hierboven is ingesteld, resulteert dit in onderstaande boeking. 
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Indien u boekt op een rekening die als investeringsrekening (Uitsplitsen naar Investering) is ingesteld, 
vraagt Adslolut bij het boeken van de aankoopfactuur om de investeringsfiche te creëren en te 
vervolledigen.  

 

 

 

Als u de afschrijvingsrekening, de kostenrekening, de afschrijvingsmethode en het aantal afschrijvingsjaren 
in de grootboekrekening invult, worden deze gegevens overgenomen in de afschrijvingsfiche. 
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Op het tabblad Kalenderjaar van de fiche kan u de afschrijvingstabel van het betreffende 
investeringselement onmiddellijk raadplegen. 

 

 

 

→ Via Boekhouding, Investeringen krijgt u een overzicht van alle investeringselementen. Daar kan u een 
bepaalde fiche openen door erop te dubbelklikken. Het is ook mogelijk om de afschrijvingstabel af te 
drukken via de knop in het menu of via CTRL + P. Dit kan eveneens via Boekhouding, Afschrijvingstabel 
(onder Afdrukken). 

 

In de boeking van de investering verschijnt op de detaillijn van de investeringsrekening een Euro-teken. Dit 
wijst op de investeringsfiche die aan de boeking is gekoppeld. U kunt de fiche openen door erop te 
dubbelklikken. 
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3.4 Afdrukken aankoopdagboek 

De dagboeken kan u op 2 manieren afdrukken. 
 
1.VIA HET MENU DAGBOEKEN ONDER AFDRUKKEN 
 
Verifieer in dit scherm het boekjaar en geef eventueel de juiste periode in.  

Door rechts in een veld op het pijltje te klikken opent u het menu en kunt u de gewenste velden 
(de)selecteren. 

 

Kies het juiste dagboek indien u met meerdere aankoopdagboeken werkt. 

 
Indien u voor een bepaald soort dagboek slechts één dagboek selecteert, kunt u een van – tot 
documentnummer ingeven. Voorbeeld: u drukt van één aankoopdagboek de nummers 1 tot 20 af. 
 
Via de opties in het veld Status factuur kunt u ervoor kiezen om enkel de facturen met een bepaalde status 
af te drukken.   

 

Als u op  klikt verschijnt de afdruk op het scherm. Vink het vakje naast Preview uit 
als u op papier wenst af te drukken. 
 

 

 

 

Via Exporteer documenten naar kunt u alle bijlagen die aan boekingen gekoppeld zijn via het 
documentenbeheer (facturen, bankafschriften, …) exporteren naar een door u zelf te kiezen locatie. 
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Dit kan in één beweging voor zowel de documenten die aan de aankopen, de verkopen, de financiële 
verrichtingen en de diverse boekingen gekoppeld zijn. Adsolut maakt aparte mappen voor aankopen, 
verkopen, … 

Op deze manier is het zeer makkelijk om een digitaal archief bij te houden. 

 

 

 

→ In het afdrukvoorbeeld vindt u bovenaan rechts in het menu de mogelijkheid om het grootboek van 
Relaties, Leveranciers en Rekeningen te exporteren en te mailen. Dit kan in verschillende formaten: Pdf, 
HTML, XLS, CSV,….  

 

Op de laatste pagina’s vindt u de centralisaties terug van de documenten en de inhoud van de btw-vakken. 
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2.TIJDENS HET BOEKEN 

 

Tijdens het boeken van aankoopfacturen kunt u bovenaan in het menu onder Afdrukken klikken op 
Dagboek (CTRL + SHIFT + P) om het aankoopdagboek af te drukken.  

Op deze manier kan u enkel een afdruk maken van het dagboek waarin u aan het boeken bent. U kan met 
andere woorden vanuit de aankoopfacturen geen verkoopdagboek afdrukken. 
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De verdere werkwijze is identiek aan hetgeen hierboven beschreven is in punt 1. 

Ook de afdrukken zijn dezelfde. 
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3.5 Consultaties en lijsten 

3.5.1 Leveranciersfiche 

Op het tabblad Overzicht kunt u in detail de bewegingen per boekjaar en per periode van de leveranciers 
op het scherm raadplegen. Door op een boekingslijn te dubbelklikken kunt u de betreffende boeking 
openen en kunt u eventueel nog wijzigingen aanbrengen. 

 

 

 

 

3.5.2 Rekeningfiche 

Op het tabblad Boekingen van de grootboekrekening vindt u de historiek van alle bewegingen per boekjaar 
en per periode. Door op een lijn te dubbelklikken opent u de betreffende boeking. 
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3.5.3 Grootboeken  

De grootboeken kan u op 2 manieren afdrukken. 
 
1.VIA HET MENU GROOTBOEKEN ONDER AFDRUKKEN 
In het menu dat verschijnt kunt u per boekjaar, per periode en per dagboek de nodige selecties 
maken. 
Indien u voor een bepaald soort dagboek slechts één dagboek selecteert, kunt u een van – tot 
documentnummer ingeven. Voorbeeld: u drukt van één aankoopdagboek de nummers 1 tot 20 af. 
 
Duid steeds aan of u een grootboek van de relaties, leveranciers of rekeningen wenst. 
 
De afgepunte boekingen worden standaard mee opgenomen. Indien u dit niet wenst, vinkt u het 
betreffende vakje uit. 

Als u op  klikt verschijnt de afdruk op het scherm. Vink het vakje naast Preview uit 
als u op papier wenst af te drukken. 
Kiest u voor het grootboek van de leveranciers, dan verschijnt een overzicht van alle 
(openstaande) documenten per leverancier. 
De bewegingen zijn gesorteerd op leveranciersnaam en vervolgens op datum. U kunt deze 
sorteringen wijzigen.  
 
 

 
 

Indien het totaal van bepaalde documenten op nul komt, maar deze documenten toch nog verschijnen op 
deze lijst, dan zijn de facturen, creditnota's en betalingen niet afgepunt t.o.v. elkaar. Het is aan te raden om 
eerst de nodige afpuntingen uit te voeren indien u een overzicht wenst van enkel de nog openstaande 
documenten.  

De optie Opening opnemen (Rek.) laat toe om een grootboek op te vragen over twee periodes die niet in 
hetzelfde boekjaar vallen (vb. van 2017/12 tot 2018/01).  Indien de saldo’s van de klanten en leveranciers al 
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overgedragen zijn, kunt u er via deze optie voor zorgen dat de bedragen van de openstaande facturen 
slechts één keer worden opgenomen in het grootboek. 

 

 

 In het afdrukvoorbeeld vindt u bovenaan rechts in het menu de mogelijkheid om het grootboek 
van Relaties, Leveranciers en Rekeningen te exporteren en te mailen. Dit kan in verschillende 
formaten: Pdf, HTML, XLS, CSV,….  

 

 

 

 

2.VANUIT DE LIJSTSCHERMEN VAN RELATIES, LEVERANCIERS EN REKENINGEN 
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Onder het menublok Beheer kunt u vanuit de lijstschermen met de reeds geboekte documenten op 
relaties, leveranciers en rekeningen eveneens een grootboek genereren. 

 

Om de lijnen waarvan u het grootboek wenst te selecteren, gaat u als volgt te werk: 

- Druk de CTRL-toets in en klik de gewenste lijnen aan 
Of 

- Klik op de eerste lijn van een selectie, houd de SHIFT-toets ingedrukt en klik op de laatste lijn om 
een reeks te selecteren. 

 

 

 

Klik vervolgens bovenaan in het menu op Grootboek (CTRL + P). 

Hetzelfde scherm als hierboven verschijnt. De optie Enkel selectie is aangevinkt en wijst erop dat enkel van 
de geselecteerde lijnen een grootboek zal worden afgedrukt. 
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4 Verkopen 

4.1 Verkoopdagboek 

Indien u met het KMO-Beheer werkt komen de gemaakte verkoopfacturen automatisch in de boekhouding 
terecht en dient u ze niet manueel te boeken. De factuur wordt in dat geval ook als Pdf in bijlage 
opgeslagen in het documentenbeheer. 

 

Standaard is er in Adsolut één verkoopdagboek voorzien. Het is mogelijk om zelf nieuwe 
verkoopdagboeken te creëren. Vooraleer u verkoopfacturen begint te boeken, is het aangeraden om elk 
dagboek te configureren via Dagboeken (onder Algemeen). De werkwijze is dezelfde als de configuratie van 
het aankoopdagboek (zie p. 15-16). 

 

4.2 Instellingen 

Ook hier verwijzen we naar de uitleg bij het boeken van aankoopfacturen (zie p. 16-19). 

 

4.3 Ingeven verkoopfacturen 

4.3.1 Algemeen 

Boekhouding – Verkopen (onder Ingave) 
 

Als u het scherm opent, verschijnt de lijst van de reeds ingegeven facturen.  

Druk linksboven op Nieuw of gebruik de combinatie CTRL + N om een nieuw document te creëren. 
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Door tabstops in te stellen (via de betreffende knop bovenaan in het menu of via CTRL + F12) laat u de 
cursor enkel stoppen op de velden die u wenst in te vullen. Meestal zijn dit de velden Relatie, 
Factuurdatum en Te betalen.  

 

In het veld Relatie 

 

- selecteert u een relatie door de beginletters van de naam in te geven en enter te drukken op de 
gewenste selectie 

- opent u de lijst van de bestaande relaties via de spatiebalk, door het sterretje (*) in te geven of 
door te klikken op de pijltjestoets aan de rechterkant in het veld 

- bekijkt u de fiche van de gekozen relatie door te klikken op de 3 puntjes achteraan in het veld 
- creëert u een nieuwe relatie door onmiddellijk (dus zonder een relatie te kiezen) op de 3 puntjes 

te klikken achteraan in het veld 
 

→ Tijdens het boeken verschijnt de naam van de relatie van de laatste boeking als watermerk in het veld 
Relatie. Door op Enter te drukken wordt deze naam overgenomen in de huidige boeking. Dit is handig 
als u meerdere facturen van dezelfde relatie moet ingeven. 

 

De periode en het factuurnummer worden automatisch ingevuld vanuit de instellingen in het 
aankoopdagboek. 

 

De vervaldatum (op basis van de factuurdatum), het btw-regime en de valuta worden opgehaald uit de 
relatiefiche. 

 

Afhankelijk van het btw-regime, dat in de relatiefiche is ingevuld of in de boeking geselecteerd is, worden 
de bedragen van de maatstaf van heffing en het btw-bedrag in bepaalde vakken van de btw-aangifte 
opgenomen.  

 

In het veld OGM-nummer vult u de gestructureerde mededeling in. Deze wordt in het 
domiciliëringsbestand dat u naar uw financiële instelling stuurt via bv. Isabel, opgenomen. 

 

Hebt u via de dossierinstellingen ingesteld dat het programma moet controleren of de ingegeven 
factuurdatum in de geselecteerde periode valt, dan verschijnt er een melding indien dit niet het geval is. 
Uiteraard is deze melding niet bindend.  

 

De Status van de factuur is standaard ingesteld op OK, maar is steeds wijzigbaar.  

 

In het veld Totaal te betalen geeft u steeds het factuurbedrag inclusief btw in. 

 

Selecteren van een rekening kan op 2 manieren: 

- door de eerste cijfers van het rekeningnummer in te geven: vb. 70. Hierdoor verschijnen alle 
rekeningen die met ‘70’ beginnen. 

- door een gedeelte van de naam van de rekening in te geven: vb. verkopen of een sterretje gevolgd 
door het trefwoord waarop u wenst te zoeken, vb *fruit. 
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Enkel grootboekrekeningen waarbij Verkoop als Soort rekening is ingevuld, kunnen worden geselecteerd 
bij het boeken van verkopen. 

 

Indien er op het tabblad Standaard Boeking van de relatiefiche één of meerdere grootboekrekening(en) 
gekoppeld zijn stelt Adsolut ze automatisch voor op het tabblad Details.  

Als er voor de verkopen standaard boekingen zijn gecreëerd, kunt u ze bij het boeken oproepen via 
Standaard boeking (F10) in het menu Acties.  

 

Na het ingeven van het factuurbedrag kan u de maatstaf van heffing en het btw-bedrag door het 
programma laten berekenen door in eerste lijn van de tegenboeking de letter S in te geven gevolgd door 
Enter. Het saldo wordt geboekt op de gekozen grootboekrekening (uit de relatiefiche of manueel 
ingegeven). Het programma houdt hierbij rekening met de btw-code die in de rekening is ingevuld. U kunt 
het voorgestelde bedrag te allen tijde wijzigen en eventueel uitsplitsen over meerdere omzetrekeningen. 

 

 

 

De bedragen worden ingevuld op de verschillende lijnen van de boeking en verschijnen ook bovenaan in 
de betreffende velden. Onderaan op het scherm ziet u de bedragen die in de verschillende btw-vakken 
worden opgenomen. 

Het bedrag is steeds positief. Indien u een negatief bedrag invult, wisselt de code debet-credit en wordt 
het bedrag terug positief.  
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Nadat u de rekening(en) en de btw-code hebt ingegeven kan u klikken op Bewaar Standaard Boeking (F9). 
De gekozen rekening(en) wordt/worden dan in de relatiefiche opgeslagen op het tabblad 
Standaardboeking. Rechtsbeneden op het scherm verschijnt hiervan een melding. Bij de volgende boeking 
voor deze relatie worden de rekeningen automatisch voorgesteld.  

 

Na het verlaten van elke lijn wordt gecontroleerd of de boeking volledig is. Indien dit het geval is, verschijnt 
de vraag of u de boeking wenst af te sluiten. Door te bevestigen wordt de boeking bewaard en verschijnt een 
leeg scherm waarin u de volgende factuur kunt ingeven.  
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4.3.2 Standaard boekingen 

Om het boeken op meerdere verkooprekeningen te vergemakkelijken, is het aangewezen om een 
standaard boeking aan te maken. 

Zie de uitleg op p. 23-25 voor meer info in verband met de creatie en verwerking.  

4.3.3 Factuur buiten EEG, Intracommunautair of medecontractant 

1. BUITEN EEG 

 

Standaard wordt er voor dit btw-regime geen btw aangerekend. Indien dit wel nodig is, dient u de btw-
code in het betreffende btw-regime aan te passen via Parameters, Boekhouding, Btwregime. 

 

Het bedrag van de maatstaf van heffing wordt opgenomen in vak 47 van de btw-aangifte. 

 

2. INTRACOMMUNAUTAIR 

 

Facturen voor relaties uit landen van de Europese Unie boekt u onder het btw-regime intracommunautair.  

U boekt deze verkopen aan nul procent btw en u past geen verlegging van heffing toe. 

 

Indien u intrastatplichtig bent voor de verkopen van goederen en diensten stelt u dit in het btw-regime in 
(zie de uitleg op de volgende pagina). Er verschijnt in dit geval automatisch een tabblad Intrastat 
verzending waarop u de gegevens kunt aanvullen. 

 

 

 

Het bedrag van de maatstaf van heffing wordt opgenomen in vak 46 van de btw-aangifte. 
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3. MEDECONTRACTANT 

 

Ook bij een verkoopfactuur met btw-regime medecontractant dient men in tegenstelling tot de aankopen 
geen verlegging van heffing toe te passen. 

U boekt deze verkoopfactuur aan nul procent btw. 

 

 

 

 

Het bedrag van de maatstaf van heffing wordt opgenomen in vak 45 van de btw-aangifte. 

Verwerken van creditnota’s 

 

Standaard worden facturen en creditnota’s in Adsolut in hetzelfde dagboek verwerkt. Het is uiteraard 
mogelijk om met aparte dagboeken en aparte nummeringen te werken. 

 

Linksboven op het scherm kiest u voor Creditnota. 

De werkwijze is identiek aan het boeken van een factuur; u geeft alle bedragen positief in. 

4.3.4 Intrastat verwerking 

Indien u intrastatplichtig bent voor de verkoop van goederen aan EU-landen dient u dit in te stellen in het 
btw-regime Intracommunautair. U vindt de btw-regimes terug onder Parameters, Boekhouding, btw-
regimes. Dubbelklik het betreffende regime en vink het vakje naast Intrastat verzending aan. Indien u een 
uitgebreide Intrastat aangifte moet indienen, vinkt u Uitgebreide aangifte aan. 
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Via Systeembeheer, Dossier settings op het tabblad Intrastat kunt u het gewest en de Incoterm kiezen. 

 

 

 

Deze instellingen zorgen ervoor dat er bij het boeken van IC-verkopen een extra tabblad verschijnt waarop 
u de gegevens van de betreffende verkoop kunt ingeven. 

 

Via standaardboekingen is het mogelijk om standaard gegevens met betrekking tot intrastat te bewaren 
zodat u ze bij het boeken niet telkens opnieuw dient in te geven. 

 
Overzicht btw-vakken 

U vindt hieronder een overzicht voor de aankopen, zodat u kunt zien welke btw-regime, btw-code en soort 
rekening er dient gehanteerd te worden, respectievelijk in het geval van een factuur van een creditnota. 

 

Factuur 
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Creditnota 
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Overzicht van de sneltoetsen en iconen die u kunt gebruiken bij het ingeven van verkopen: 

 

De cursor staat op Actie Resultaat 

Relatie 

 

Enter Herhalen van de relatie uit de vorige boeking 

Een veld met  

 

Klikken op  
Zoeklijst openen 

Een veld met  Klikken op  
De fiche van de ingegeven relatie openen, raadplegen of 
wijzigen OF een nieuwe relatie ingeven indien het veld leeg is 

Grootboekrekening 
 

Openen historiek van de tegenboekingen van de betreffende 
relatie  

Grootboekrekening 
 

Overnemen rekening uit de vorige lijn 

 CTRL + N Nieuwe boeking 

 CTRL + S Opslaan 

 CTRL + Z Ongedaan maken  

 CTRL + D Verwijderen 

 CTRL + F4 Actieve scherm sluiten 

 ALT + F4 Programma sluiten 

 F2 Wisselen tussen de lijst van ingeboekte facturen en een 
nieuwe boeking 

 F5 Scherm verversen 

 F7 Omschrijving overnemen van vorige lijn 

 F9 Bewaar standaard boeking 

 F10 Standaard boeking oproepen 

 

Klikken op één van 
de pijltjes 

Oproepen van de eerste, vorige, volgende of laatste boeking 

 

 

Oefening 
Tijdens de maand januari maakt u de onderstaande verkoopfacturen. 
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4.4 Afdrukken verkoopdagboek 

Hiervoor verwijzen we naar de uitleg in verband met het afdrukken van het aankoopdagboek. De werkwijze 
is identiek. Zie p. 55-58 voor meer uitleg. 

4.5 Consultaties en lijsten 

Wat het consulteren van de relatie- en rekeningfiche en het afdrukken van de grootboeken betreft 
verwijzen we eveneens naar de uitleg die hierover bij de aankopen is gegeven. Ook hier is de werkwijze 
identiek. Zie p. 59-63 voor meer uitleg. 
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5 Aanmaningen 
Vooraleer u aanmaningen naar uw klanten stuurt, is het aangeraden om het vervaldagboek van de klanten 
af te drukken. Dit document baseert zich op de vervaldatum die u in de relatiefiche hebt ingevuld. 

 

Indien er in deze lijst facturen, betalingen of betalingsverschillen voorkomen die niet zijn afgepunt of bij 
het boeken van de financiële verrichtingen, kunt u ze best afpunten of overboeken vóór u de aanmaningen 
afdrukt. Zo staan op de aanmaningen enkel de juiste openstaande bedragen.  

 

5.1 Instellingen 

5.1.1 Relatiefiche 

 

Op het tabblad Basisgegevens duidt u aan of de relatie aanmaningen mag ontvangen. 

 

 

 

Op het tabblad Facturatie kiest u ervoor of u de aanmaningen wil mailen of printen via het veld Zendwijze 
aanmaningen. 
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Indien u de maningen wil mailen, geeft u op het tabblad Contactpersonen het mailadres in van de persoon 
die de aanmaning moet ontvangen. Het is mogelijk om verschillende mailadressen in te geven en 
meerdere contactpersonen aan te duiden. 

 

Indien er op het tabblad Contactpersonen geen mailadressen werden ingevuld waarbij het veld 
Aanmaningen is aangevinkt, zal Adsolut de aanmaning verzenden naar het algemeen mailadres uit de 
relatiefiche. 

 

 

 

5.1.2 Systeembeheer – Dossier Settings 

Standaard worden alle openstaande facturen vermeld op de aanmaningen. Indien u wenst dat enkel de 
openstaande facturen getoond worden, vinkt u de betreffende optie aan op het tabblad Boekhouding. 

 

 

5.1.3 Parameters 

NIVEAU AANMANINGEN 

 

 

 

Aantal dagen vorig niveau: geef het aantal dagen in dat moet overschreden zijn vooraleer het  

systeem naar een volgend niveau mag gaan. 
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Voorbeelden: - het verschil tussen de vervaldatum van de factuur en de datum van de 
aanmaning dient 7 dagen te zijn alvorens de klant een maning van niveau 1 
krijgt. 

 

- het verschil tussen de datum van aanmaning 1 en de datum van aanmaning 2 
dient meer dan 15 dagen te zijn alvorens de klant een maning van niveau 2 krijgt. 

 

Intrestpercentage en kosten: het intrestpercentage op jaarbasis en de kosten in Euro voor de  

berekening van de intresten en kosten. 

 

Mail – Fax: duidt per niveau aan of de aanmaning per mail/fax mag worden verstuurd. Een aanmaning  

die u aangetekend verstuurt, verzendt u misschien niet per mail/fax.  

 

Status factuur: het is mogelijk om de status van de factuur automatisch te laten aanpassen indien de  

klant een maning van een bepaald niveau ontvangt. 

 

Voorbeeld:  een factuur waarvoor een maning van niveau 4 wordt verstuurd, krijgt 

  automatisch de status Advocaat. 

 

Facturen mailen?: duid aan of u bij het verzenden van de aanmaning de pdf van de betreffende 
factuur/facturen meestuurt. 

 

E-mail – Naam afzender: het ingegeven mailadres wordt gebruikt voor het verzenden van de maningen.  

De naam van de afzender die getoond wordt op de aanmaningen kunt u apart ingeven. 

 

 

Ontvangst- en/of leesbevestiging 

 

Melding bij ingave bonnen: indien u wenst dat een melding verschijnt bij het ingeven van bonnen (offerte, 
order, verkoopbon, factuur, …) kunt u ze hier ingeven. 

 

Ingave bonnen blokkeren: via deze optie kan u de ingave van bonnen blokkeren indien de klant een 
aanmaning van een bepaald niveau ontvangen heeft. 

 

TEKSTEN AANMANINGEN 
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De teksten van de aanmaningen zijn steeds instelbaar per niveau en per taalcode. 

 

Dubbelklik op een lijn om de betreffende tekst te openen of aan te passen. 

 

 

 

In de teksten kunt u de parameters gebruiken die rechtsboven getoond worden. Bij de afdruk van de 
aanmaningen worden ze vervangen door de werkelijke waarden. 
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Indien u de maningen per mail verzendt kunt u op het tabblad Tekst mail de standaard tekst ingeven van 
de begeleidende mail. Ook hier kunt u de parameters gebruiken die rechtsboven worden getoond. 

 

STATUS FACTUUR 

 

Per status kunt u bepalen of de factuur op een aanmaning moet worden opgenomen en of het 
maningniveau moet worden opgehoogd.  

Voorbeeld: een factuur met de status Betwist verschijnt op de maningen, maar het maningsniveau wordt 
niet verhoogd.  
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5.2 Aanmaningen genereren 

Indien u via het menu werkt, bepaalt Adsolut op basis van de instellingen welke relaties in aanmerking 
komen voor een aanmaning. U kunt hierbij een selectie maken op het niveau van de maning (u wenst bvb. 
enkel maningen van niveau 1 te versturen). U kunt eveneens filteren op vertegenwoordiger en op groep en 
u kan een minimum bedrag ingeven. Dit menu vinden we terug onder 

 

Betalingsopdrachten - Aanmaningen 
 

 

 

Geef de gewenste selecties in en klik op Voer uit. 

 

Adsolut toont de lijst met de relaties die in aanmerking komen voor een aanmaning.  

 

Het is mogelijk om in deze lijst het maningniveau aan te passen. Klik hiervoor in de kolom  

Niveau maning en selecteer het gewenste niveau. Kiest u voor Rekeningoverzicht of voor Telefonisch, dan 
wordt het niveau van de maning niet verhoogd. Er wordt wel steeds een maning aangemaakt. Het 
rekeningoverzicht wordt per mail verzonden (indien ingesteld), bij een telefonisch contact wordt er 
uiteraard niets verstuurd. 

 

Ook het vakje Mail is vanuit deze lijst aanpasbaar. Zorg er wel voor dat in de relatie een geldig mailadres is 
ingevuld. Zo niet verschijnt er een foutmelding. Wijzigingen die u hier doet, worden automatisch bewaard 
in de relatiefiche. 

 

 

 

Opmerkingen die u ingeeft in de kolom Opmerking aanmaning worden bewaard in de relatiefiche op het 
tabblad Aanmaningen. 
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Klik op het plusteken vóór de naam om meer informatie te bekijken in verband met de maningen. 

 

Op het tabblad Detail aanmaning ziet u de facturen die op de aanmaning zullen verschijnen. Afhankelijk 
van de instellingen vermeldt het overzicht ook de niet-vervallen documenten.  

Het maningniveau wordt enkel verhoogd indien het om vervallen facturen gaat. U vindt dit terug in de 
kolom Volgend niveau. 

U krijgt het saldo van de openstaande documenten alsook van de vervallen facturen. Onderaan verschijnt 
het totaalbedrag van alle openstaande relaties. 

 

 

 

Het tabblad Contactpersonen vermeldt de naam en het mailadres van de contacten uit de relatiefiche. De 
wijzigingen die u van hieruit doet worden automatisch bewaard in de relatiefiche. 

 

Op het tabblad Historiek aanmaningen vindt u een overzicht van de vorge aanmaningen. 

→ Indien er een melding is ingegeven in de relatiefiche bevat de lijn van de betreffende relatie een 

icoontje met een groen uitroepteken . Dubbelklik erop om de melding te lezen 

 

→ Indien u ervoor kiest om de aanmaning te mailen kan u de body van de mail vanuit dit overzicht 

aanpassen door te dubbelklikken op het envelopje  naast de mailkolom. 

 

Nuttig om weten: de maningen zelf zijn op dit ogenblik nog niet gegenereerd 

 

Indien u voor alle klanten in het overzicht aanmaningen wenst drukt u op CTRL + A om alle lijnen te 
selecteren. Het is ook mogelijk om slechts één klant aan te duiden of om meerdere willekeurige lijnen te 
selecteren in de lijst. Houd de CTRL-toets ingedrukt om de gewenste lijnen te activeren. 

 

Druk vervolgens in het menu onder Acties op Genereer (F6). 
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→ Door in bovenstaand scherm te klikken op Zet op rekeningoverzicht (F7) wijzigt u het niveau van de 
maning in rekeningoverzicht. Hiervoor kan een specifieke lay-out met een aangepaste tekst worden 
voorzien. Het niveau van de aanmaning wordt in dit geval niet verhoogd. 

Na het genereren van de aanmaning verdwijnt/verdwijnen de betreffende relatie(s) uit de lijst. 

De maning wordt gemaild of afgedrukt. 

 

Oefening 
Genereer de aanmaningen met vervaldatum 15/02/2022 

5.3 Consulteren aanmaningen 

Om de aangemaakte aanmaningen te consulteren zijn er 2 manieren: 

 

• Via de menu Historiek aanmaningen 
• Vanuit de Relatiefiche 

 

Historiek aanmaningen 

 

Om een overzicht te krijgen van al de aangemaakte aanmaningen gaat u naar 

 

Ingave – Historiek aanmaningen 
 

 

 

Door dubbel te klikken op 1 van de aangemaakte aanmaningen krijgt u meer detail over de aangemaakt 
aanmaning. Hier kunt u eveneens nog Opmerkingen meegeven. 
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Klik in het veld # Doc op   om het afdrukvoorbeeld van de maning te bekijken.  

Via de icoontjes bovenaan kan u de maning opnieuw mailen, afdrukken, … 

 

Relatiefiche 

 

Op het tabblad Aanmaningen van de relatiefiche vindt u de aangemaakte aanmaningen terug. 

Dubbelklik op de gewenste lijn om de gegevens van de aanmaning in detail te bekijken.  
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5.4 Andere manieren 

 

Het genereren van de aanmaningen kan ook via onderstaande manieren: 

 

• Beheer – overzicht Relaties 
 

U selecteert hier eerst de relaties waarvoor u een aanmaning wenst aan te maken. 

 

 

 

• Relatiefiche 
 

Als u vanuit de relatiefiche vertrekt, krijgt u enkel voor de betreffende relatie een maning. 

 

 

 

• Afdrukken – Vervaldagboek relaties 
 

U selecteert hier eerst de relaties waarvoor u een aanmaning wenst aan te maken 
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6 Basecone - Adsolut 

6.1 Algemeen 

https://www.wolterskluwer.com/nl-be/solutions/basecone/smes 
 

https://www.wolterskluwer.com/nl-be/solutions/basecone/accountants 
 
Wordt uw onderneming dagelijks overspoeld door documenten (van klanten), zowel op papier als digitaal? 
Heeft u het moeilijk om orde te scheppen in die chaos? Gaan er wel eens documenten verloren? Of worden 
facturen te laat aangeleverd waardoor u tegen de deadline aanbotst. Dan is het tijd om de stap te zetten 
naar een volwaardige digitale documentverwerking.  

 

Basecone digitaliseert de documentenstroom. Een rechtstreeks koppeling met uw boekhoudpakket zorgt 
ervoor dat uit- en ingaande facturen automatisch ingeboekt worden. 

 

De software herkent facturen automatisch en doet vervolgens een boekingsvoorstel dat u controleert. Geef 
de nodige personen toegang tot de administratie zodat deze zelf documenten kunnen uploaden of 
consulteren. 

 

Basecone beschikt eveneens over de Basecone Spenser app waarmee u eenvoudig onkosten kan indienen 
door uw bonnetjes te scannen. Via de Basecone Flux app kunt u gebruikt van een goedkeuringsproces. 

 

6.2 Voordelen 

1. Altijd en overal toegang tot alle documenten van klanten via de cloud. 
2. U betaalt een vast maandtarief per dossier, niet per document. 
3. Snelle aanlevering van documenten op diverse manieren. Digitaal of op papier: elk document 

vindt eenvoudig zijn weg naar Basecone. Documenten worden sneller aangeleverd door klanten 
zodat u de werkdruk meer kunt spreiden. Bovendien behoudt u de controle over de 
documentenstroom. U beslist namelijk welke klant met Basecone mag werken. 

4. Documenten worden in real-time verwerkt in uw boekhoudpakket via een boekingsvoorstel. 
5. Volledige integratie met uw boekhoudsoftware zonder installatie van software. 

Grootboekrekeningen, dagboeken, klanten en leveranciers, btw-codes, … uit uw 
boekhoudsoftware worden automatisch meegenomen in Basecone. 

6. UBL-facturen worden volledig uitgesplitst per regel en 100% nauwkeurig verwerkt. 
7. Standaard boekingsvoorstellen per leverancier zijn mogelijk. 
8. Uw documenten zijn gekoppeld aan de boeking in de boekhoudsoftware. 
9. Documenten blijven 10 jaar opgeslagen in Basecone. U voldoet dus steeds aan de bewaarplicht. 
10. Uw data is veilig in Basecone. 

  

https://www.wolterskluwer.com/nl-be/solutions/basecone/smes
https://www.wolterskluwer.com/nl-be/solutions/basecone/accountants
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6.3 Vereisten 

Welke documenten kunnen geüpload worden? 

 

• Als digitaal document (.pdf) of als afbeeldingsformaat (.jpeg, .png,.jpg, .gif,...), zip-bestanden (geer 
RAR) 

• UBL-bestanden moeten steeds via mail aangeleverd worden. 
• Verschillende facturen mogen in 1 digitaal bestand worden gescand. In Basecone kunt de de 

facturen splitsen of samenvoegen.  
• Slechts 1 factuur per blad. Bij bv. restaurantbonnen, is het niet mogelijk om meerdere bonnen op 1 

factuur te kleven. 
 

6.4 Activatie 

Via onderstaande link kunt u de activatie voor Basecone uitvoeren. Hier kan u vrijblijvend opteren voor een 

proefversie van 14 dagen. Na deze periode hebt u de mogelijkheid om over te schakelen naar een Premium 

abonnement. 

 

https://www.wolterskluwer.com/nl-be/solutions/basecone/smes 
 

https://www.wolterskluwer.com/nl-be/solutions/basecone/accountants 
 

Nadat u de aanmelding hebt gedaan zal u een ‘sleutel’ krijgen. Deze kunt u kopiëren om aan uw 
boekhoudpakket te koppelen. In Adsolut moet u de ‘sleutel’ plakken in een subdossier in Adsolut via 

 

Integraties – Activatie 

 

 

 

Van zodra we hierna ‘Aanmelden’ is uw boekhoudpakket gekoppeld met Basecone. 

  

https://www.wolterskluwer.com/nl-be/solutions/basecone/smes
https://www.wolterskluwer.com/nl-be/solutions/basecone/accountants
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6.6 Toevoegen relaties (subdossiers) 

Om aan te duiden voor welke relaties u gebruik wil maken van Basecone, gaat u in het subdossier in 
Adsolut naar  

Integraties – Synchronisatie 
 

 

 

Bovenaan duidt u aan dat u akkoord gaat met de kosten die worden aangerekend met de synchronisatie. 
Kiest u vervolgens voor ‘Synchroniseren’, worden al de aangevinkte gegevens beschikbaar in Basecone. 
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Verwerking in Basecone 

6.6.1 Aanmelden Basecone 

Via https://www.basecone.com/ kan u inloggen op Basecone.  

 

In het login-scherm moet u de Gebruikersnaam, Wachtwoord en Kantoorcode ingeven. 

 

 

→ Er kunnen verschillende gebruikers aangemaakt worden met verschillende gebruikersrollen (rechten) 

6.6.2 Aanleveren van documenten 

In het Home-scherm krijgt u een overzicht van de verschillende dossiers (=Administraties) waarvoor u 
Basecone gebruikt. 

 
Op deze pagina kunt u op verschillende manieren documenten aanleveren. 

 

https://www.basecone.com/
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1. Ieder dossier heeft een uniek email-adres. Al de bijlages die via mail naar dit adres worden 
verzonden komen in het bijhorende dossier terecht. 

2. Via de ‘aanleverbak’ kunt u Windows verkenner openen om vervolgens de documenten te 
selecteren. Eventueel kunt u hier ook uw documenten naar slepen. 

 

Vervolgens kan u een preview zien van de aangeleverde documenten. 

 

 

 
 

Indien nodig kunt u deze documenten nog ‘samenvoegen’ (indien een factuur in verschillende documenten 
werd aangeleverd) of ‘splitsen’ (indien verschillende documenten in 1 document werd aangeleverd).  

 

Vervolgens is het nog noodzakelijk om de documenten te taggen. Op deze manier laat u Basecone weten 
op welke manier u dit document wil verwerken. 
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INK= aankopen 

VRK= verkopen 

CUST= Custom tags: Deze kan u naar keuze aanmaken. Met behulp van Custom tags kunt u op een snelle 
manier documenten opzoeken in het archief. 

Van zodra de documenten een tag ‘INK’ of ‘VRK’ hebben gekregen, zal Basecone starten met de herkenning 
van deze documenten. Nadat de herkenning is voltooid, kunt u starten met het boeken van de 
documenten. Om een snel overzicht te krijgen van de ‘Te boeken’ documenten kunt u best gebruik maken 
van de Workloadmatrix. In dit scherm zien we van onze verschillende dossiers direct wat we nog moeten 
uitvoeren. 

 

 

 

Door op de ‘hyperlink’ te klikken, kunt u onmiddellijk ‘taggen’, ‘boeken’ of naar het ‘archief’. 

6.6.3 Boeken van documenten 

Als we kiezen om onze documenten te boeken, komen we in onderstaand boekingsscherm terecht. Hier 
kunnen we aan de rechtse zijde de boeking gaan vervolledigen. In geval van de herkenning, worden de 
meeste velden van de boeking reeds ingevuld. Deze kunnen we nog altijd aanpassen. 
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Voor de grootboekrekeningen waarbij u in Adsolut werkt met de keuze ‘Uitsplitsen naar’, kunt u voor 
onderstaande types in Basecone de uitsplitsing meegeven: 

• Voertuigen 
• Polis 
• Verkeersbelasting 
• Onroerend 
• Lening intrest 
• Lening kapitaal 

 

 

 

Via de knop kunt u de boeking opslaan. Vanaf nu worden de documenten bewaard in het 
‘Archief’ van Basecone. In dit archief kunt u al de geboekte documenten terugvinden met de nodige 
‘Document details’. 
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Het ‘Boekstuknummer’ zal pas toegekend worden van zodra de boeking in Adsolut in ingelezen. 
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6.8 Verwerking in Adsolut 

Om de geboekte facturen vanuit Basecone in de boekhouding van Adsolut te krijgen zijn er verschillende 
manieren. 

6.8.1 Automatisch boeken 

Indien u kiest voor ‘Automatisch boeken’, worden de geboekte facturen binnen Basecone direct in Adsolut 
ingelezen zonder een extra bewerking. Deze optie kunt u aanzetten via: 

 

Integraties – Instellingen 

Systeembeheer – Dossier Settings 

 
Op het tabblad OCR/E-FFF vinkt u ‘Automatisch boeken’ aan. 

 

 

 

Hier kunt u eveneens bepalen met welke naamstructuur het document in DMS mag worden bewaard. Als u 
het veld aan vinkt, krijgt het document volgende naamstructuur: Dagboek_boekjaar_factuurnummer 
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6.8.3 Manueel boeken 

Hiervoor gaan we naar: 

 

Boekhouding – Aankopen/Verkopen 
Bovenaan in het scherm zien we een overzicht van de nog te boeken documenten in de ‘Wachtrij Basecone’ 

 

 

 

Indien u deze documenten nog niet in de wachtrij ziet staan, kunt u via ‘Andere acties – Afhalen Basecone 
documenten’ de te verwerken documenten ophalen. 

 

De volgorde van de in te boeken documenten kunt u overlopen via ‘Andere acties - Details wachtrij 
Basecone’.  

 

 

 

Hier bepaalt u zelf de volgorde via  of door bovenaan op een kolom te sorteren. In dit scherm kunt u 
eveneens documenten uitvinken die u niet wil boeken. 
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Nadat u de juiste sortering hebt ingesteld kunt u de geselecteerde documenten inboeken. 

 

Hier onderscheiden we 2 manieren: 

 

1. Indien u in bovenstaand scherm kiest voor ‘Verwerken’ worden al de aangevinkte facturen 
automatisch ingelezen 

2. Manueel inlezen: Hiervoor kiest u in bovenstaand scherm, na het bepalen van de sortering, voor 
‘Afsluiten’. Nu kunt u ieder document nog verifiëren voordat u deze gaat boeken in Adsolut. 
Hiervoor gaat u naar: 

 

BOEKEN (Shift+F3) 

Hiervoor gebruiken we de knop boeken ofwel Shift+F3. 
Het opgeladen document wordt aan de rechterzijde getoond.   
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Hiernaast zijn er nog andere acties die je kan ondernemen: 

 
LATER VERWERKEN (Shift+F4) 
Als je een factuur nu nog niet wenst te boeken, blijft de factuur klaarstaan in de wachtrij. Dit maakt het 
mogelijk om probleemgevallen, achteraan de wachtrij te schuiven, zodat de overige documenten vlot 
afgewerkt kunnen worden. 

 

NIET VERWERKEN (Shift+F6) 
Als je een document niet wenst te boeken. 

6.8.4 Consultatie 

Nadat de documenten zijn geboekt, kan de gescande factuur opgevraagd worden via ‘het valiesje’  
bovenaan de ingeboekte aan- of verkoopfactuur. 

 

 

 

Op de gescande factuur wordt er door Adsolut rechts bovenaan een ‘stempel’ gezet. Deze bestaat uit 

Dossiercode-Boekjaar-Dagboekcode-documentnummer.  
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6.8.5 Verwijderen van een document 

Indien u een factuur hebt geboekt via Basecone, maar deze boeking achteraf wilt verwijderen, kunt u dit 
via de knop Verwijder of Ctrl+D. U krijgt hierbij wel onderstaande vraag. 

 

 

 

6.8.6 Lijsten 

Al de documenten die u vanuit Basecone hebt ingelezen kunt u opvragen vanuit verschillende afdrukken in 
Adsolut. In het selectiescherm bij onderstaande afdrukken kunt u het veld ‘Document URL tonen’ 
aanvinken. 

 

Afdrukken – Dagboeken 

Afdrukken – Grootboeken 

Afdrukken -Historiek Rel/Lev 

Afdrukken – Vervaldagboek 
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Op de afdruk van deze lijst zal dan een document, waaraan een URL is gelinkt, blauw gekleurd zijn. 

 

 

 

Indien u op deze URL klikt, zal automatisch het geboekte document in Basecone geopend worden. 
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