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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.  
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Klik op doorgaan en vervolg de procedure. Een eerste gebruiker die deze procedure al vervolledigd heeft, 
kan als beheerder andere medewerkers van zijn organisatie uitnodigen zodat deze de hele procedure niet 
hoeven te herhalen.  
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Uw Wolters Kluwer TAA Software Account is nu volledig aangevuld en u krijgt nu toegang tot volgende 
diensten.  

 

→ Verkiest u 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). 

 

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 
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import uit Excel F9 
  

overzicht verrichtingen per grootboek F10 
  

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 Financiële verrichtingen 

3.1 Configuratie financiële dagboeken 
 

Tijdens de creatie van het dossier worden er automatisch al een aantal financiële dagboeken aangemaakt. 
U vindt deze terug via  

Algemeen – Dagboeken  

 

 

 

Open de fiche van het dagboek door erop te dubbelklikken. 

 

 

 

Het standaard financieel dagboek Bank heeft als code F0, F1, F2… . Deze code kunt u niet wijzigen. De 
benaming kunt u uiteraard wel aanpassen. 

 

U kunt zelf bijkomende financiële dagboeken aanmaken door een code (maximum 8 karakters – 
alfanumeriek) en een benaming in te vullen en een financieel rekeningnummer te koppelen.  

Vul ook de wachtrekening voor het betalingsverkeer in.  
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Indien u het vakje naast Default dagboek aanvinkt wordt dit dagboek automatisch voorgesteld als u 
financiële verrichtingen inboekt. 

 

Als u wenst dat bij het boeken van financiële verrichtingen in dit dagboek automatisch het matchscherm 
met de openstaande facturen wordt getoond, vinkt u het vakje naast Matchscherm openen bij ingave 
bedrag fin/div aan. 

 

Bij het begin van het boekjaar dient u het beginsaldo van elk financieel journaal zelf in te vullen op het 
tabblad Boekjaren. Doorheen het boekjaar wordt dit tabblad automatisch bijgewerkt. Dit betekent dat het 
stuknummer, de periode en het saldo op basis van de ingegeven boekingen worden aangepast. 

 

Het beginsaldo van de financiële rekening bij BNP Paribas Fortis op 1 januari 2022 is € 8371,15. 

 

3.2 Ingeven financiële verrichtingen 

3.2.1 Algemeen 
Ingave - Financieel 

 

Bij het openen van het scherm verschijnt een lijst van de reeds ingegeven verrichtingen. 

Door te dubbelklikken op een lijn opent u de betreffende boeking. 

Via Nieuw linksboven of via CTRL + N opent u een nieuw uittreksel. Indien u een financieel dagboek als 
default hebt ingesteld (zie hierboven) komt u automatisch in dit dagboek terecht en wordt het  
uittrekselnummer en het bijhorende beginsaldo voorgesteld. 

 

 

 

Verifieer de periode, het bankafschriftnummer en de boekingsdatum.  

 

Geef steeds het eindsaldo van het uittreksel in. Op die manier kunt u zeer snel fouten opsporen. U kunt de 
boeking immers enkel bewaren indien het eindsaldo bereikt is. 

 

Per ingegeven verrichting toont het programma in het veld Te boeken het bedrag dat nog geboekt moet 
worden opdat het eindsaldo zou worden bereikt. U kunt de boeking enkel bewaren indien het saldo van dit 
veld een nul weergeeft. 

 

Het Lopend saldo geeft na elke verrichting het betreffende saldo weer. 

 

Op het tabblad Details kunt u de datum van de verrichting ingeven. Standaard wordt hier de datum van het 
uittreksel voorgesteld. 
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In het veld Code B(1)L(2)R(3) duidt u aan of u een rekening wilt debiteren of crediteren of dat u de betaling 
van een relatie of van een leverancier registreert.  

 

 

Dit kan op 3 manieren: 

1. Door het veld open te klikken met de muis en te kiezen voor B, 
L of R.  

2. Door de letters B, L of R in te geven. 

3. Door gebruik te maken van het cijfer 1 om de optie 
Boekhoudplan  te selecteren, van het cijfer 2 om de optie 
Leverancier  te kiezen en van het cijfer 3 om te bepalen dat u 
op een Relatie wilt boeken.Facturen zoeken op basis van de 
klant of de leverancier 

 

3.2.2 Facturen zoeken op basis van de klant of de leverancier 
 

U gaat als volgt te werk: 

 

1. Duid in het veld Code B(1)L(2)R(3) aan of het gaat om een betaling van een relatie of van een 
leverancier. 

 

2. Indien u de naam van de relatie of leverancier kent, vult u deze in in het veld Nummer BLR. 

 

3. Druk op F8. Het scherm Koppel betaling aan opent en geeft een overzicht van alle openstaande 
documenten van de betreffende relatie of leverancier. Indien u de relatie of leverancier niet kent, 
geeft Adsolut een overzicht van alle openstaande facturen. 

 

4. Ga naar de lijn van de betreffende factuur en geef in het veld Soort betaling de letter S in indien 
het saldo betaald werd. Indien u het numerieke klavier wenst te gebruiken, geef dan een 
plusteken in. 

 

5. Op dezelfde manier kunt u meerdere facturen van één klant of leverancier (groepsbetalingen) 
selecteren. Het totaal betaalde bedrag verschijnt onderaan rechts op het scherm. 

6. Klik op  of druk op F8 om het scherm te sluiten. U keert automatisch terug naar het 
ingeefscherm. De aangeduide facturen zijn hier op individuele boekingslijnen terug te vinden. 

 

7. Ga verder met het boeken van andere relaties, leveranciers of rekeningen tot het bedrag in het veld 
Te boeken nul is en u de boeking kunt bewaren. 

 



 

Adsolut Boekhouding Module 3 14 

 

 

 

3.2.3 Facturen zoeken op basis van het factuurbedrag 
 

U gaat als volgt te werk: 

 

1. Zorg ervoor dat in het veld Code B(1)L(2)R(3)  de juiste code is ingegeven; R indien u een betaling 
van een relatie wilt boeken, L voor een leveranciersbetaling. 

 

2. Geef in de kolom Bedrag het bedrag in zoals het op het rekeninguittreksel vermeld is. 

 

3. Druk op F8. Er kunnen nu 3 situaties voorkomen: 

• het ingegeven bedrag staat slechts eenmaal open: de overeenstemmende factuur wordt 
onmiddellijk geselecteerd en afgepunt. 

• het ingegeven bedrag staat meerdere keren open: er wordt een zoekscherm geopend en 
de eerste lijn met het ingegeven bedrag is geactiveerd. U selecteert de juiste factuur door 
erop te dubbelklikken. 

• het bedrag komt niet voor: er wordt een zoekscherm geopend en de lijn met het bedrag 
dat het dichtst in de buurt komt van het ingegeven bedrag is geactiveerd. U selecteert de 
factuur waarop het bedrag moet worden afgeboekt door erop te dubbelklikken. 

 

Opmerkingen 

 

1. Vul de bedragen in zoals ze op het afschrift staan, d.w.z. positief voor 
binnenkomende bedragen en negatief voor uitgaande bedragen. 
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2. Het veld Valuta toont de valuta die bij de relatie of leverancier is ingesteld. 
Indien u het bedrag in de ingestelde valuta ingeeft, zorgt het programma voor 
de interne omrekening naar euro. 

3. Door te klikken op de … (3 puntjes) in het veld Nummer BLR kunt u rekeningen, 
leveranciers of relaties creëren, wijzigen of raadplegen terwijl u de financiële 
verrichtingen ingeeft. Via Opslaan of CTRL + S bewaart u de ingegeven creatie 
of wijziging en keert u terug naar het scherm waarin u de financiële boeking 
verder kunt afwerken. 

3.2.4 Groepsbetalingen ingeven 
 

1. Geef in het veld Code B(1)L(2)R(3) de juiste code in gevolgd door de beginletters van de naam van 
de klant of leverancier in het veld Nummer BLR. 

 

2. Geeft in het veld Bedrag uittreksel het volledig betaalde bedrag in. 

 

3. Druk op F8; het scherm met het overzicht van de openstaande documenten van de betreffende 
relatie of leverancier opent. Selecteer hier alle documenten die betaald zijn door in het veld Soort 
betaling de code S in te geven. Het totaal betaalde bedrag verschijnt onderaan in het veld 
Betaald. 

 

4. Indien het bedrag onderaan in het veld Verschil kleiner is dan een nog openstaand factuurbedrag, 
dan kunt u het resterend bedrag afboeken op een factuur door de code R van Rest betaling te 
gebruiken. Het resterende bedrag wat in het veld Verschil staat, zal automatisch in de kolom 
Bedrag betaling worden ingevuld.  
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3.2.5 Deelbetalingen ingeven 
 

Indien een relatie een deel van een factuur betaalt of u betaalt een deel van een factuur aan een 
leverancier, gaat u als volgt te werk: 

 

1. Geef de naam van de relatie of de leverancier in en druk op F8 om het scherm Koppel betaling 
aan te openen. 

 

2. Selecteer de factuur die wordt betaald en vul in het veld Soort betaling de code B van Bedrag in 
gevolgd door Enter. Het effectief betaalde bedrag geeft u in de kolom Bedrag betaling in. Via F8 
keert u terug naar het ingeefscherm. 

 

 

 

Bij het boeken van een volgend afschrift waarop het saldo van de factuur wordt betaald, gaat u op de 
gewone manier te werk. Het resterende bedrag wordt in het scherm Koppel betaling aan getoond in de 
kolom Saldo. U selecteert de factuur, u vult S in bij Soort betaling en u keert terug naar het ingeefscherm 
met F8. 

Op het tabblad Overzicht van de relatie- of leveranciersfiche kunt u zien dat zowel aan de factuur als aan 
de deelbetaling(en) én de saldobetaling hetzelfde afpuntingsnummer is toegekend. 

3.2.6 Betalingsverschillen boeken 

 

Indien de betaling niet overeenkomt met de factuur en u akkoord gaat met het betalingsverschil, kunt u 
het resterende bedrag onmiddellijk bij het boeken van het financieel laten overboeken naar de rekening 
betalingsverschillen.  

Dit kan door het betaalde bedrag in te vullen in de kolom Bedrag vóór u op F8 drukt. Als u vervolgens in de 
kolom Soort betaling voor Saldo kiest, dan stelt het programma onderaan het verschil voor. Bij het  
bevestigen via F8 wordt het verschil geboekt op de ingestelde rekening (Systeembeheer, Dossier Settings, 
tabblad Boekhouding). 
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3.2.7 Voorschotten boeken 
 

Een voorschot boekt u door op een relatie of leverancier een bepaald bedrag te boeken. 

In de kolom Omschrijving geeft u best in waarvoor het voorschot betaald werd zodat u het later 
gemakkelijk terugvindt. 

Het spreekt voor zich dat deze betaling niet automatisch wordt afgepunt t.o.v. de factuur op het ogenblik 
dat u de factuur boekt. U dient de betaling van het voorschot en de betaling van het saldo manueel af te 
punten op de relatie- of leveranciersfiche.  

3.2.8 Kortingen boeken 
 

Geef de relatie of leverancier in en druk op F8. 

Selecteer in het scherm Koppel betaling aan in het veld Soort betaling de code K van Korting. 

Adsolut verrekent de korting automatisch indien de factuur met korting geboekt is. 

Onderaan ziet u het betaalde bedrag, in de betreffende kolommen vindt u het kortingsbedrag en het totale 
bedrag van de factuur.  
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In de boeking ziet u dat de korting wordt geboekt op de ingestelde rekening (Systeembeheer, Dossier 
Settings, tabblad Boekhouding). 
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3.2.9 Boeken op een kostenrekening met btw 
 

Indien u in het veld Btw-code van de kostenrekening 21% invult en u vinkt het vakje naast Btw in 
Financieel/Divers aan, dan kunt u kosten met btw rechtstreeks op een rekening boeken en wordt het btw-
bedrag automatisch op een btw-rekening geboekt. 

 

 

 

Tijdens het boeken geeft u het nummer of de naam van de rekening in en vult u het bedrag inclusief btw 
in. Het nettobedrag wordt op de kostenrekening geboekt, het btw-bedrag verschijnt op de rekening 411000 
– Te ontvangen BTW. 

 

 

 

3.2.10  Btw voorschotten boeken 
 

Geef het nummer in van de rekening waarop de btw-stortingen gebeuren, geeft het betaalde bedrag 
negatief in en vul de code BV (Betaald voorschot) in het veld Btw in. 

Dit bedrag wordt automatisch verrekend op de btw-aangifte. 
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3.2.11  Een boeking wijzigen 
 

Open de gewenste boeking door erop te dubbelklikken in de lijst (via Boekhouding – Financieel). 

U kunt alle gegevens van deze verrichting wijzigen zolang het saldo van het uittreksel gelijk blijft. 

U bewaart de gewijzigde boeking met CTRL + S. 

 

Via F12 is het mogelijk om de saldo’s te herrekenen. Dit is handig indien het beginsaldo van een uittreksel 
een verkeerde waarde bevat. 

Indien u in een nieuw uittreksel op F12 drukt, verschijnt een extra scherm waarin het nieuwe beginsaldo 
wordt gevraagd.  

Vanuit het huidig uittreksel worden alle vorige uittreksels herrekend als u bevestigt via OK. 

 

De mogelijkheid om een boeking te wijzigen wordt automatisch vergrendeld door : 

1. de afpunting: bij het boeken van de betaling met F8 wordt de factuur afgepunt. U kunt deze 
verrichting niet meer wijzigen tenzij u de factuur ontpunt.  

2. de btw-aangifte: indien u de btw-aangifte definitief hebt gemaakt, kunt u geen wijzigingen meer 
aanbrengen die gevolgen hebben voor de btw-rekeningen. 

3. het afsluiten van de periode: als de status van de periode op Afgesloten of Niet geopend staat. 

4. het overdragen van de saldo’s naar een nieuw boekjaar 
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Overzicht van de sneltoetsen te gebruiken bij de ingave van financiële verrichtingen. 

 

Actie Resultaat 

CTRL + N Nieuwe boeking 

CTRL + S Opslaan 

CTRL + Z Ongedaan maken 

CTRL + D Verwijderen 

CTRL + F4 Actieve scherm sluiten 

F2 Wisselen tussen de lijst van geboekte uittreksels en een nieuwe 
boeking 

F7 Omschrijving overnemen van vorige lijn 

F8 Matchen document (= tonen openstaande documenten van relaties of 
leveranciers) 

F9 Ontpunten 

F10 Oproepen standaard boeking 

F12 Herrekenen saldi 

ALT + F9 Boeken resterend bedrag 
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Oefening 

Het beginsaldo op 06/01/2023 is € 8 371,15. 

 

Boek volgende bankuittreksels  

 

BE86 2850 3877 3050 EUR Uittreksel 1                                  06-01-23 
nv Bio-Expo                                                                                                                                                                             8 371,15  

 

00-001 Giro van Biologische Groentehandel bv 

Ref. F20220505, dd. 21-11-20 

 

2 853,71 

 

 00-002 Giro van De Appelier bvba 

Ref. factuur dd. 12-12-22 

 

599,48 

 

 00-003 Uw overschrijving – Vlaamse Belastingsdienst nv 

Ref. Saldo 2022 

 

- 561,23 

 

 00-004 Uw overschrijving – Jan Pieters, 3500 Hasselt 

Ref. Wedde januari (grootboekrek. 455000) 

 

- 2 231,04 

 

 00-005 Uw overschrijving – Geert Decock, 3600 Genk 

Ref. Bezoldiging bestuurder (grootboekrek. 618000) 

 

- 1 983,15 

 

   

NIEUW SALDO OP          06-01-23: 

 

 

7 048,92 

   

 

 

BE86 2850 3877 3050 EUR Uittreksel 2                                  09-01-22 
nv Bio-Expo                                                                                                                                                                          7 048,92 

 

00-001 Storting in contanten 

(grootboekrek. 580000 Interne overboekingen) 

 

5 000,00 

 

 00-002 Uw betaling – L.E.G.O. 
 

 

- 1 536,32 

 

 00-003 Giro van Herba 

Ref. Saldo 2022 

 

1 698,52 

 

 00-004 Uw overschrijving op IBAN BE15 0639 7598 4430 

 

 

- 6 709,23 

 

 
00-005 Bankkosten met btw (tegenrekening 657000)(totaal151,25) 

21% btw 

 

-125,00 

-26,25 
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00-006 Uw overschrijving – Btw-controlekantoor Brugge 2 

Ref. Saldo 12/22 (tegenrekening 451500 R/C btw) 

- 5 606,73 

 

  
NIEUW SALDO OP         09-01-22: -256,09 

   

 
    

 

BE86 2850 3877 3050 EUR Uittreksel 3                                  13-01-23 
nv Bio-Expo                                                                                                                                                                            -256,09  

 

00-001 Giro van Ets Uni-Vert 

Ref. F20220513 

 

7 538,00 

 

 00-002 Storting in contanten  

(grootboekrekening 580000 Interne overboekingen) 

 

7 500,00 

 

 00-003 Giro van Toronto Organics 

Ref. F20220531 (11 697,00 USD – koers 0,817356) 

 

9560,61 

 

 00-004 Uw overschrijving Pervasive Software Inc. 

Ref. F20221001 (2 242,00 USD – koers 0,817356) 

- 1 832,51 

 

 00-005 Giro van Biologische Groentehandel bv 

Ref. F20220536 

 

1 090,05 

 

 00-006 Giro van bv De Caluwé, Martensstraat 22, 8000 Brugge 

 

 

 

 

 

 

Ref. Bezoldiging bestuurder (grootboekrek. 618000) 

 

5 507,38 

 Ref. Leveringsbon DEF2536 

 

 

00-007 Uw overschrijving – Belgische fruitveiling cvba -5 533,72 

 Referte F 20230001 - CN 20230016  

00-008 Giro van De Appelier nv (korting contant) 2 079,95 

 Referte F 20230007   

   

 NIEUW SALDO OP        13-01-23: 25 653,67 
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Kasdagboek 

Het beginsaldo van de kas is € 5 379,45. 

 

Boek volgend kasblad in op 31/01/2023 nadat u het beginsaldo in het kasdagboek hebt ingevuld: 

 

     EUR  pag.1 

       

Datum 
Nummer der 
stukken Omschrijving Imputatie 

kas btw 

ontvangsten uitgaven   

07 jan 1 Storting nr. Bank G.580000       5 000,00   

14 jan 2 Storting nr Bank G.580000       7 500,00   

20 jan 4 Contante kassaverkoop groenten G.700200        11 257,00      637,19    

20 jan 5 Storting nr. Bank G.580000       3 370,00   

  Totaal ontvangsten         11 257,00   15 870,00  

  Voorgaand Saldo        5 379,45   

  Subtotaal        16 636,45   

  Af te trekken uitgaven       - 15 870,00   

  Saldo 31/01/2023  766,45   
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3.3 Afdrukken financiële dagboeken 
 

De financiële verrichtingen kunnen op verschillende manieren worden afgedrukt. 

 

1. VANUIT DE LIJST VAN DE VERRICHTINGEN 

 

Als u de financiële verrichtingen opent via Boekhouding, Financieel krijgt u een overzicht van de ingegeven 
boekingen in de verschillende financiële dagboeken. 

 

Door vooraan in de boekingslijn op het plusteken te klikken krijgt u een overzicht van de betreffende 
boeking. De boeking zelf opent u door erop te dubbelklikken. 

 

 

 

2. VANUIT EEN BOEKING 

 

Klik onder Afdrukken op Dagboek of druk op (Ctrl + P) om het dagboek af te drukken.  

 

 

 

Adsolut geeft een afdruk van het dagboek waarin de geopende boeking is geboekt. De selecties zijn reeds 
ingevuld in het tussenscherm.  

U dient enkel te bevestigen door op Ok te klikken. 
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3. VANUIT HET MENU 

 

Kies onder Afdrukken voor Dagboeken en duid in het selectiescherm de gewenste periodes en dagboeken 
aan. 
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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. 

 

U kan bij de bank uw bankafschriften opvragen in bestandsformaat, waardoor deze kunnen worden 
ingelezen en deze op half-automatische wijze kunnen verwerkt worden, volgens een leersysteem. Deze 
bestanden volgen een formaat dat universeel door de banken gebruikt wordt. Bestanden in dit formaat 
worden Coda bestanden genoemd. 

 

Door Coda bestanden in te lezen, verlegt uw taak zich van boeken naar controleren. U houdt natuurlijk de 
hand in uw boekingen. 

 

Na enige tijd zal u deze coda verwerking kunnen vertrouwen, en hoeft u enkel nog tussen te komen bij de 
onbekende verrichtingen. 

 

In de eerste plaats zal u uw instellingen moeten goed zetten voor correcte verwerking.  

 

Voor het verkrijgen van codabestanden kan u ook beroep doen op CODABOX. 

 

Codabox is een onafhankelijke organisatie die tegen betaling ervoor zorgt dat codabestanden (en 
eventueel ook sodabestanden) bij u op uw server belanden in de vooropgestelde locatie. Het binnenhalen 
van deze bestanden kan via een automatische taak of manueel worden uitgevoerd, afhankelijk hoe u de 
tool van Codabox installeert. Codabox wordt vaak gebruikt door Tax Advisors, maar ook door KMO's die 
meerdere boekhoudingen voeren en/of meerdere rekeningen bij diverse banken hebben. 

 

Werkwijze : 

 

• U geeft aan Codabox door voor welke dossiers en welke rekeningen u codabestanden wenst te 
ontvangen. 

• Codabox zorgt voor een volmacht zodat de bestanden bij u mogen gedropt worden 

• Codabox bezorgt u de procedure voor de installatie van de tool : deze installatie moet door uw IT-
beheerder opgezet worden volgens de instructies van Codabox. 

• De bestanden worden automatisch op uw server gedropt OF u lanceert de tool op de door u 
gewenste tijdstippen om de bestanden te downloaden 

• De bestanden staan klaar om te worden ingelezen  
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4.2 Locatie van de codabestanden? 
 

1. Situatie 1: U bewaart de codabestanden op een locatie naar keuze, waarna u de bestanden één 
voor één zal boeken via uw financieel dagboek via de F6-toets. U moet hiervoor geen 
locatiebepaling instellen. 

2. Situatie 2: U bewaart de codabestanden in een map per dossier, en volgt daarbij een vaste 
structuur. Of Codabox zorgt ervoor dat dit voor u gebeurt. U zal hiervoor de nodige instellingen 
moeten ingeven in uw dossier of in het MasterKB. De verwerking van deze codabestanden kan 
gebeuren via de F3-toets of ‘verwerking in bulk’. 

3. Situatie 3: u bewaart de codabestanden in een vaste map, zonder deze vooraf te verdelen in 

submappen per dossier en/of per IBAN-nummer. Via het menu 'Uploaden codabestanden' kunt u deze 
laten verdelen naar de juiste mappenstructuur zodat u deze in Adsolut kunt inlezen. Voor het inlezen volgt 
u daarbij de situatie 2. 

 

4.2.1 Locatie bepalen in MasterKB of per dossier? 
 

1. U werkt in onze Adsolut cloud omgeving: Instellen per dossier 

De locatie moet steeds verwijzen naar de lokale schijven. U moet hier ook steeds ‘\\client\’ voor het path 
ingeven 

Vb c:\data\codabox\(dossiercode)\ zal worden \\client\c$\data\codabox\(dossiercode)\ 

 

2. U werkt met Codabox of volgt de mappenstuctuur van Codabox: Instellen in MasterKB 

Indien u werkt met Codabox geeft u de dossiercode van de relatie door aan Codabox. Codabox zal 
automatisch een folder aanmaken met deze dossiercode. 

Vb c:\Coda\(dossiercode)\boekjaar\ibannummer\ 
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3. U volgt niet de mappenstructuur van Codabox: Instellen per dossier 

• Indien de naam van de folder afwijkt van de dossiercode in Adsolut 

• Indien u de mappenstructuur van Codabox niet volgt 

 

4. Upload van codabestanden: Instellen in MasterKB 

4.3 Instellingen MasterKB 
 

Voor het instellen van codaverwerking gaat u via 

 

Parameters – Algemeen – Instellingen 

 

 

Indien de 3 parameters nog niet bestaan, kunt u deze aanmaken via Nieuw of Ctrl+N. 

 

CODABOXPATH 

 

Hier geeft u het path in van de locatie van de codabestanden tot voor de dossiercode.  
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Vb Indien de codabestanden staan onder c:\Coda\(dossiercode)\boekjaar\ibannummer\ geeft u als 
codaboxpath c:\coda\ in. 

 

CODABOXPREVIEWPDF 

 

Via Codabox krijgt u van ieder codabestand eveneens een bijhorende pdf. Deze pdf staat standaard op 
volgende locatie c:\Coda\(dossiercode)\boekjaar\ibannummer\pdf\. Bij het inlezen van een codabestand 
zal Adsolut het pdf bestand opslaan in de Adsolut DMS van het bankuitreksel. Als de pdf niet bestaat, zal 
Adsolut zelf een pdf bestand aanmaken en opslaan in de Adsolut DMS van het bankuitreksel. 

 

Om de pdf te kunnen raadplegen moet de instelling op TRUE staan. 

 

 

 

CODABOXALLFILES 

 

Indien u wenst dat Adsolut geen controle doet op het formaat van de bestandsnaam van het codabestand, 
moet u deze parameter op TRUE plaatsen. Op deze manier zal Adsolut alle codabestanden voorstellen om 
in te lezen (waarvan het bankrekeningnummer overeenkomt in het codabestand). 
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Indien u deze parameter niet op TRUE zet, kunt u enkel bestanden inlezen waarbij de naamstructuur 
bestaat uit jjjj.sss.xxxxxx. Hier staat jjjj voor jaar uittreksel, sss staat voor het uittrekselnummer en xxxxxx 
staat voor willekeurige tekst. 

 

→ Deze parameter is niet van toepassing indien u de codabestanden manueel via F6 gaat inlezen. 

4.3.1 Upload CODA bestanden 
 

Voor dossiers waarbij u geen gebruik maakt van Codabox, kunt u toch al uw codabestanden vanuit 1 folder 
laten verdelen naar dezelfde mappenstructuur zoals Codabox deze aanmaakt. Op deze manier kan u deze 
bestanden ook op dezelfde manier verwerken in Adsolut zoals de bestanden van Codabox. 

 

Alvorens u de verdeling van de Codabestanden kunt starten moet u in de relatiefiches in het MasterKB de 
bankrekeningen opgeven waarvoor u codabestanden gaat verwerken. Dit doen we  via 

 

MasterKB – Kantoorbeheer - Relaties 

 

In de relatiefiche geeft u in het tabblad Basisgegevens – Rekeningnummers de IBAN nummers in en vinkt u 
Upload Coda aan. 
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Dit doet u voor al de dossiers waarvoor u  codabestanden in 1 folder zal ontvangen. 

 

Verdeling naar de dossiers 

 

Voor de verdeling van de codabestanden naar de dossiers gaan we via 

 

MasterKB – Boekhouding – Upload CODA bestanden 

 

 

 

Onder NOTFOUND krijgt u een overzicht krijgen van de codabestanden waarvoor in de relatiefiche geen 
IBAN nummer werd teruggevonden. In bovenstaande situatie zijn er voor het dossier ‘SACC3’ 38 
codabestanden teruggevonden.  

Als we hier kiezen voor Verwerken worden de 38 codabestanden verplaatst naar de structuur volgens het 
CODABOXPATH. 
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Tegelijkertijd worden de verwerkte bestanden ook verplaatst naar de folder ‘processed’ 
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4.4 Instellingen per dossier 

4.4.1 Locatie 
 

Het bepalen van de locatie van de codabestanden op dossierniveau doen we via  

 

Systeembeheer – Instellingen logistiek beheer – Instelling 

 

 

 

Indien de 2 parameters nog niet bestaan, kunt u deze aanmaken via Nieuw of Ctrl+N. 

Codapath 

 

Het codapath zal gebruikt worden wanneer u de codabestanden via F6 gaat inlezen. 

 

 

 

→ Adsolut zal dit codapath ook zelf opvullen van zodra u de 1ste keer via F6 een codabestand gaat inlezen. 

 

Codaboxpath 

 

In codaboxpath geeft u het path in t.e.m. de relatiecode waaronder de codabestanden terecht komen.  

 

Dit is enkel nodig indien u werkt in Adsolut Cloud of indien uw relatiecode afwijkt van de code die aan 
Codabox werd doorgegeven. 
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→ De parameters ‘CODABOXPREVIEWPDF’’ & ‘CODABOXALLFILES’ (p31-32) kan u hier ook op dossierniveau 
instellen. 

 

4.4.2 Dagboek 
 

Voor de verwerking van codabestanden moeten de dagboeken in het dossier correct zijn ingevuld. Hiervoor 
gaan we naar  

 

Boekhouding – Algemeen – Dagboeken 

 

 

 

IBAN: U kunt enkel codabestanden in een dagboek verwerken als dit veld correct is ingevuld. Vul hier uw 
IBAN-nummer in van de bankrekening. 

 

Wachtreknr CODA/betalingsverkeer: Bewegingen die niet onmiddellijk kunnen worden toegewezen, zullen 
op deze wachtrekening worden geboekt. U mag eenzelfde rekening gebruiken in verschillende dagboeken. 

 

Coda: collectieve batchboeking: Indien u betalingsopdrachten collectief gaat verwerken via ‘Boek divers 
(F7), vinkt u het veld aan. 
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Coda: enkel getotaliseerde bedragen inlezen (geen details)?: In uw codabestanden kan u lijnen met 
getotaliseerde bedragen hebben,waarvoor ook detaillijnen worden meegeleverd. Denk hierbij aan 
bankkosten en BTW, betaalterminals, … U heeft de keuze of u met de getotaliseerde lijnen wenst te werken 
of met de detaillijnen. Indien u enkel getotaliseerde lijnen wenst te verwerken, vinkt u het veld aan. 

 

4.5 Verwerking codabestanden 

4.5.1 Manuele verwerking via F6 (Codapath) 
 

De 1ste methode om codabestanden te verwerken is door manueel het codabestand te gaan selecteren dat 
u wenst in te lezen. 

 

Om deze verwerking te doen gaat u naar  

 

Boekhouding – Financieel 

 

We kiezen hier bovenaan Nieuw (ctrl+N) en selecteren het correcte bankdagboek. Vervolgens kiezen we 
bovenaan Lees CODA bestand in (F6) om het bestand te selecteren.  

 

 

 

Indien u het codapath hebt ingesteld, zal deze locatie worden voorgesteld. U selecteert het codabestand 
dat u wenst in te lezen. Het bestand wordt nu ingelezen en het matchingscherm wordt automatisch 
geopend. Het matchingscherm bespreken we later in de syllabi.  
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Indien het IBAN-nummer van het dagboek niet overeenkomt met het IBAN-nummer van het codabestand 
kunt u het bestand NIET inlezen. 

 

Adsolut zal nog een aantal controles uitvoeren. Deze controles zijn niet blokkerend om het bestand in te 
lezen.  

 

1. Overeenkomst tussen afschriftnummer van de bank met nummer van het uittreksel in Adsolut? 

2. Valt de datum van het bankuittreksel binnen de periode van de financiële boeking? 

3. Overeenkomst tussen het saldo van het bankuittreksel met het beginsaldo van de financiële 
boeking? 

 

 

 

Als we het codabestand effectief verwerken door onderaan te kiezen voor Overnemen (F8) zal het 
codabestand verplaatst worden naar een folder ‘processed’, die Adsolut zelf aanmaakt. Adsolut zal 
eveneens zelf een pdf-bestand aanmaken en verplaatsen naar de folder ‘processed’  

→ Het aanmaken van de pdf gebeurt enkel indien er een overeenkomst is met het afschriftnummer en het 
saldo. 
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4.5.2 Verwerking via F3 
 

Via deze 2de methode kunt u al de codabestanden die klaarstaan, 1 voor 1 inlezen. Hiervoor zal Adsolut 
gebruik maken van het Codaboxpath, wat u hebt ingesteld in de MasterKB of op dossierniveau. Indien dit 
path op dossierniveau is ingesteld, heeft dit voorrang. 

 

Om deze verwerking te doen gaat u naar  

 

Boekhouding – Financieel 

 

Hier krijgt u bovenaan onmiddellijk een overzicht van de bestanden die klaarstaan om in te lezen. 

 

 

 

U ziet onmiddellijk voor welke IBAN-nummer er bestanden klaarstaan om in te lezen. Indien u deze niet 
wenst in te lezen kunt kiezen voor Verwerk bestanden huidige bank later (ctl+F3). Dan zal Adsolut nakijken 
of er nog voor een ander IBAN-nummer bestanden klaarstaan. 

 

 

 

 

Indien u het 1ste codabestand wil inlezen kiest u bovenaan Verwerk Codabox bestand (F3). 

 

Het bestand zal nu worden ingelezen. Het matchingscherm + de bijhorende pdf worden automatisch 
geopend. 
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Adsolut zal opnieuw een aantal controles uitvoeren. Deze controles zijn niet blokkerend om het bestand in 
te lezen.  

 

1. Overeenkomst tussen afschriftnummer van de bank met nummer van het uittreksel in Adsolut? 

2. Valt de datum van het bankuittreksel binnen de periode van de financiële boeking? 

3. Overeenkomst tussen het saldo van het bankuittreksel met het beginsaldo van de financiële 
boeking? 

 

 

 

Nadat we het codabestand effectief verwerken door onderaan te kiezen voor Overnemen (F8) zal het 
codabestand + pdf verplaatst worden naar een folder ‘processed’, die Adsolut zelf aanmaakt. 
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4.5.3 Verwerking in bulk 
 

Via deze 3de methode kunt u al de codabestanden die klaarstaan ineens inlezen. Hiervoor zal Adsolut 
gebruik maken van het Codaboxpath, wat u hebt ingesteld in de MasterKB of op dossierniveau. Indien dit 
path op dossierniveau is ingesteld, heeft dit voorrang. 

 

Om deze verwerking te doen gaat u naar  

 

Boekhouding – Financieel 

 

Bovenaan in het scherm ‘Wachtrij Codabox’ ziet u het aantal bestanden staan die u kunt inlezen.  

 

 

 

Om deze bestanden allemaal in 1 beweging in te lezen kiest u bovenaan voor Verwerk Codabestanden in 
bulk (Ctrl+Shift+F4).  

 

 

 

U krijgt in het volgende scherm eerst nog een overzicht per IBAN nummer met het aantal codabestanden 
die u kan verwerken. In dit overzicht kunt u zelf nog de codabestanden uitvinken die u niet wenst te 
verwerken. Om de bulkverwerking te starten kiest u onderaan voor Verwerken. 
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In vergelijking met de 2 vorige verwerkingsmethodes komt u niet in het matchingscherm terecht, maar 
worden al de uittreksels volledig ingelezen. Al de lijnen uit het uittreksel die Adsolut niet heeft kunnen 
verwerken, komen op de ‘Wachtrekening CODA’, die we in ons financieel dagboek hebben ingesteld.  

 

Nadat we de codabestanden effectief verwerken, worden de codabestanden + pdf’s verplaatst naar een 
folder ‘processed’, die Adsolut zelf aanmaakt. 

 

 

 

Nog te verwerken coda-lijnen 

 

Indien er geen matching is teruggevonden voor een bepaalde verrichting, zal deze op de ‘Wachtrekening 
CODA’ (p 24) worden geboekt. In het Weergave (F2) - scherm ziet u dit per uittreksel staan onder de kolom 
Nog te verwerken coda-lijnen. Indien dit is aangevinkt naast een uittreksel, zijn er binnen dit uittreksel 
lijnen waarvoor Adsolut nog geen matching heeft teruggevonden. 
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Om de Nog te verwerken coda-lijnen te verwerken, opent u de financiële boeking en kiest u bovenaan voor 
Verwerk niet gematchte lijnen (Ctrl + Shift + F5). Vervolgens wordt het matchingscherm worden geopend 
met al de lijnen waarvoor geen matching is teruggevonden. 

 

 

 

Nog uit te splitsen lijnen 

 

Indien er binnen een uittreksel verrichtingen werden geboekt op een grootboekrekening met de instelling 
‘Uitsplitsen naar’ (vb, onroerend, voertuig,…), zal u dit zien in de kolom Nog uit te splitsen lijnen indien er 
nog geen uitsplitsing werd gemaakt. 

 

 

 

Om de Nog uit te splitsen lijnen te verwerken, opent u de financiële boeking. Indien er lijnen zijn waarvoor 
nog een uitsplitsing moet gebeuren, zal er in de kolom Uitsplitsing code een U staan. 
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Om nu de uitsplitsing te maken, dubbelklikt u op het veld Type naast de Uitsplitsing code. Vervolgens krijgt 
u het pop-up scherm om de uitsplitsing te maken. Nadat u de uitsplitsing hebt gedaan, zal in het veld Type 
zichtbaar zijn of het hier gaat over vb onroerend, voertuig,…. In de kolom Uitsplitsing code zal nu ook de 
code zichtbaar zijn van de uitsplitsing vb onroerend=O, voertuig=V, …. 

 

 

 

Nadat al de uit te splitsen lijnen zijn vervolledigd, zal in het Weergave (F2) – scherm, het veld  Nog uit te 
splitsen lijnen zijn uitgevinkt. 
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4.6 Matchingscherm 
 

In het vorige gedeelte hebben we getoond hoe we de codabestanden kunnen inlezen op 3 verschillende 
manieren. Via verwerking via F6 of F3 krijgt u na het inlezen onmiddellijk het ‘matchingscherm’ te zien. Bij 
verwerking in bulk kan u het matchingscherm opvragen via het menupunt Verwerk niet gematchte lijnen 
(Ctrl + Shift + F5). 

 

Via het matchingscherm kunt u de lijnen die Adsolut niet heeft kunnen verwerken, gaan toewijzen. Door 
deze lijnen toe te wijzen aan een Relatie, Leverancier of Boekhoudrekening, zal Adsolut hiervoor een 
matchingregel aanmaken. Op deze manier zal een gelijkaardige verrichting bij een volgende verwerking wel 
worden teruggevonden. 

 

 

 

1. Bovenaan zien we de algemene informatie betreffende ons uittreksel: nummer, datum, 
rekeningnummer, begin en eindsaldo. 

 

2. In dit gedeelte krijgt u een overzicht van al de te verwerken verrichtingen.  

 

Aan de hand van de gekleurde bol kunt u zien of er al een matching is teruggevonden. 

 



 

Adsolut Boekhouding Module 3 46 

 

 

• : Hier is er een koppeling gevonden met de relatie/leverancier en is er een 
overeenstemmend bedrag teruggevonden dat werd afgepunt. Of er werd een koppeling gevonden 
met een boekhoudrekening.  

• : Hier is een koppeling gevonden met de relatie/leverancier maar er is geen 
overeenstemmend bedrag teruggevonden. Er zal in deze situatie nog geen afpunting van een 
document zijn uitgevoerd. Op dit moment zal deze lijn als ‘betaling’ op de relatie/leverancier 
worden geboekt indien er geen toewijzing meer gebeurt. 

• : Hier is nog geen koppeling gevonden met relatie/leverancier of boekhoudplan. 
Deze lijnen komen op de ‘Wachtrekening CODA’ indien er geen toewijzing gebeurt.  

 

In de kolom Code B(1)L(2)R(3) kunt u selecteren of het gaat over boekhoudplan, leverancier of relatie. De 
de kolom BLR-nummer kunt de boekhoudrekening, leverancier of relatie selecteren. 

 

 

 

In de omschrijving vinden we de detail van het bankuittreksel terug. Onder de mededeling zien we de tekst 
die zal worden overgenomen naar de boeking. Deze kunt u zelf aanpassen indien gewenst. 

 

 

 

3. In deze ruimte kunt u de nodige afpuntingen uitvoeren of eventueel een lening toewijzen. U gaat 
dit niet kunnen uitvoeren zolang in het bovenste gedeelte de lijn nog staat op ‘NotMatched’. 
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4. Om het matchingscherm te sluiten en de verrichtingen te boeken kiezen we onderaan voor 
Overnemen of F8. 

4.6.1 Facturen afpunten 
 

Indien een lijn in het matchingscherm staat op  is er een koppeling gevonden met de 
relatie/leverancier maar is er geen overeenstemmend bedrag teruggevonden. Zolang we hier geen 
afpunting gaan uitvoeren zal deze lijn als ‘betaling’ op de relatie/leverancier worden geboekt. 

 

 

 

Om hier toch een afpunting uit te voeren kunt u in het onderste gedeelte van het scherm via het veld Soort 
betaling de facturen selecteren die u wenst af te punten. U krijgt hier een overzicht van de openstaande 
documenten van gevonden relatie/leverancier.  

 

In het veld Totaal EUR staat het totaal bedrag van de verrichting op het uittreksel. In het veld Betaald  
staat het bedrag dat u hebt afgepunt en in het veld Verschil staat het bedrag wat nog niet is afgepunt.. 

 

Dit verschil kan u ofwel wegboeken op klant/leverancier als ‘betaling’ via Boek betalingsverschil op 
klant/leverancier of u kan dit wegboeken op de rekening betalingsverschillen via Boek betalingsverschil 
op rekening. (afhankelijk van de dossiersettings) 
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4.6.2 Zoeken op bedrag 
 

Indien in het matchingscherm een lijn staat op is er nog geen koppeling gevonden met 
relatie/leverancier of boekhoudplan. Indien u in deze situatie het bedrag van deze lijn wil opzoeken in de 
boekhouding, moet u eerst bepalen of het gaat over een bedrag van een relatie of van een leverancier. In 
de kolom Code B(1)L(2)R(3) bepaalt u of het gaat over leverancier (L/2) of relatie (R/3). Vervolgens kunt u 
de openstaande factuur op bedrag opzoeken via rechtermuisknop Zoek op bedrag (F6) of via (F6).  

 

 

 

Indien er 1 openstaande factuur overeenkomt met het bedrag van de lijn, zal Adsolut deze lijn automatisch 
selecteren om af te punten. De BLR-nummer/Naam en Factuur worden ingevuld. In het onderste gedeelte 
zal de factuur ook afgepunt zijn. 
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Van zodra we in het matchingscherm kiezen voor Overnemen, zal er een koppeling worden opgeslagen met 
de leverancier/relatie en het banknummer. 

4.6.3 Matchen op mededeling 

Indien in het matchingscherm een lijn staat op , heeft Adsolut geen koppeling gevonden 
met relatie/leverancier of boekhoudplan. Van bepaalt op welke relatie/leverancier of boekhoudrekening 
de lijn moet geboekt worden, zal Adsolut automatisch een matchingregel aanmaken. Hier zal dan een 
koppeling gebeuren basis van banknummer, OGM,…. 

 

Als u zelf wil bepalen waarop de matching volgende keer moet gebeuren, kunt u ook gaan matchen op 
mededeling. Dit kan u doen nadat u eerst hebt aangeduid in de kolom ‘Code B(1)L(2)R(3)’ en ‘BLR-nummer’ 
over welke relatie/leverancier of boekhoudrekening het hier gaat. Nu kan u via de rechtermuisknop kiezen 
voor Match op mededeling (F3) of via F3.  
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Nu krijgt u een scherm waarin u kunt aangeven op welke zoekwoorden er volgende keer moet worden 
gezocht voor deze verrichting. U kan maximaal 3 zoekwoorden opgeven. De volgorde van de zoekwoorden 
moeten dezelfde zijn als in de mededeling. In het bovenste gedeelte ziet u de mededeling die in het 
codabestand is vermeld. Via OK (F8) zal deze matching op mededeling worden bewaard. 

 

 

 

→ Verrichtingscode: elke verrichting in de codabestanden krijgt 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. 
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4.6.5 Betaalkaarten 
 

Voor de bedragen geboekt via betaalkaarten (o.a. Atos worldline, Sodexo, Edenred, Europabank, European 
payment services, Six payments, …) kunt u het brutobedrag en de commissie per betaalkaart op 
verschillende grootboekrekeningen laten boeken. 

 

In het matchingscherm zal u de bedragen van het brutobedrag en de commissie afzonderlijk zien staan, 
zodat u deze ook afzonderlijk kunt toewijzen. 

 

 

 

Via de kolom Code B(1)L(2)R(3) bepaalt u waarop deze verrichting moet worden geboekt. Van zodra we 1ste 
verrichting matchen, worden de andere gelijkaardige betaalkaarten eveneens geboekt en zal er een 
matchingregel worden aangemaakt. 

 

 

 

 

 

Wanneer u voor een gelijkaardige betaalkaart nog een aparte grootboekrekening wil toekennen per 
betaalterminal of een onderscheid wil maken tussen bv. Visa (VI), Mastercard (MC), American Express (AE),… 
, kunt u eventueel opnieuw een Match op mededeling toepassen. 
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4.6.6 Uitsplitsen naar lening 
 

Adsolut zal in het codabestand de verrichtingen betreffende de leningen automatisch herkennen. Indien 
de lening in het codabestand is opgesplitst naar kapitaal en intrest, dan worden deze bedragen ook 
overgenomen in het matchingscherm. Als het contractnummer in het codabestand overeenkomt met het 
contractnummer van de lening in Adsolut, dan worden de grootboekrekeningen uit de fiche van lening 
eveneens ingevuld.  
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Indien u deze lijn toch niet moet opsplitsen naar een lening kunt u via <F9> Standaard matching een 
standaard matching maken. Via <F10> Open leningtab kunt u eventueel terug switchen naar opsplitsen 
naar lening. 

 

Nadat we het matchingscherm overnemen zien we in de kolom Type het symbool van de lening terug. 
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4.6.7 Uitsplitsing naar onroerend/voertuig/polis 
 

Indien u in het matchingscherm een koppeling hebt gemaakt met een grootboekrekening die is ingesteld 
voor ‘Uitsplitsen naar’ onroerend, voertuig of polis zal u in het scherm een vraagteken zien staan. Dit geeft 
aan dat u voor deze lijn nog moet meegeven over welk onroerend, voertuig of polis het gaat. 

 

 

 

Om de uitsplitsing effectief toe te wijzen kunt op dubbelklikken op het vraagteken. Vervolgens krijgt u een 
pop-up scherm met de verschillende onroerende goederen, voertuigen of polissen. Indien u gewoon kiest 
voor Overnemen (F8) zonder op het vraagteken te klikken, zal dit pop-up scherm eveneens verschijnen. 

 

 

 

Nadat u de toewijzing hebt gedaan zal het vraagteken in het matchingscherm ook worden aangepast naar 
het symbool onroerend, voertuig of polis. 

 

 

 

4.6.8 Betaling aan de btw-administratie 
 

Betalingen die we doen aan de btw-administratie gaan we toewijzen aan een rekening uit ons 
boekhoudplan. Indien bij dergelijke verrichtingen een gestructureerde mededeling wordt meegegeven, zal 
er een matchingregel worden aangemaakt. Hier zal de gestructureerde mededeling als zoeksleutel worden 
toegepast. 

 



 

Adsolut Boekhouding Module 3 55 

 

 

 

 

 

4.7 Beheer Coda-matching 
 

Nadat u het matchingscherm sluit via de knop Overnemen <F8>, zal Adsolut automatisch al de 
matchingregels aanmaken. Om het overzicht van deze regels op te vragen gaat u naar   

 

Parameters – Boekhouding – Coda-matching 

 

 

 

U kunt hier een matchinglijn verwijderen via Ctrl+D of via  vooraan de lijn.  

 

In dit overzicht kan u ook gewoon een lijn aanpassen. 

 

• IBAN: Wordt automatisch opgevuld bij iedere matching waarbij een IBAN nummer beschikbaar is. 

• Domicilieringsnummer: Bij domicilieringen zal de schuldeisersidentificatie hierin opgespaard 
worden. 

• Kredietkaart: Bij de verwerking afrekening debetkaart voor een leverancier zal het kaartnummer 
hier automatisch worden opgeslagen. 

• Relatie: Wordt automatisch opgevuld bij iedere matching waarbij gekozen wordt voor een relatie. 
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• Leverancier: Wordt automatisch opgevuld bij iedere matching waarbij gekozen wordt voor een 
leverancier. 

• Rekening: Wordt automatisch opgevuld bij iedere matching waarbij gekozen wordt voor een 
rekening. 

• Mededeling: De mededeling wordt hier automatisch opgespaard. Indien bij het matchen de 
mededeling wordt aangepast, wordt de aangepaste mededeling hier bewaard. 

• Zoekwoord mededeling: Hier komen de zoekwoorden die u hier hebt opgegeven via Match op 
mededeling F3.  

• Mededeling overnemen: Indien dit veld is aangevinkt zal de inhoud uit de kolom Mededeling 
worden overgenomen in de omschrijving van het uittreksel. 

• Kopieer rel/lev geg naar mededeling: Indien dit veld is aangevinkt, zullen de naam + 
adresgegevens uit de fiche van de relatie/leverancier, worden overgenomen in de omschrijving 
van het uittreksel. 

• Actief: Indien een regel niet langer moet toegepast worden, kunt u dit veld uitvinken. 

• Omschrijving: Dit is een gecodeerd veld wat automatisch zal worden opgevuld. 

 

Oefening 

 

Importeer het CODA-bestand van 15-02-2023 dat volgend uittreksel bevat 
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5 Vervaldagboeken 
Er zijn verschillende manieren om vervaldagboeken af te drukken. 

 

5.1 Vanuit het menu 
 

Ook hier zijn er meerdere mogelijkheden:  

 

• Kies onder Afdrukken voor Vervaldagboek en geef de gewenste selecties en de datum waarop u 
de lijst wil berekenen in. 

 

 

 

Standaard stelt Adsolut een Verkorte lijst voor. 
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Als u de Lijst volgens termijn kiest plaatst het programma elke factuur in de kolom die met de vervallen 
termijn overeenstemt. 

 Verkorte lijst 
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Lijst volgens termijn 

 

 

 

• Kies onder Afdrukken voor Vervaldagboek Leveranciers of Vervaldagboek Relaties 

 

U krijgt een overzicht van de openstaande facturen op de huidige datum. De lijst is gesorteerd op naam en 
geeft per relatie of leverancier en onderaan de totalen weer. 

 

U kunt de lijst op het scherm bekijken of afdrukken via de rechtermuisknop. Als u voor Landscape kiest is 
de lijst overzichtelijker. 
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Via de rechtermuisknop op een totaal is het eveneens mogelijk om in de plaats daarvan het gemiddelde, 
het aantal, het minimum, het maximum, … te laten berekenen. 

De lijst wordt steeds afgedrukt volgens de gekozen selecties. 

 

 

 

 

 

 

5.2 Vanuit de relatie- of leverancierslijst 
 

Als u via het Beheer de Relaties of Leveranciers opent, kunt u vanuit de lijst het vervaldagboek 
onmiddellijk oproepen door onder Afdrukken te klikken op Vervaldagboek. 

Standaard verschijnt het volledige vervaldagboek. Indien u klikt op de naam van één relatie of leverancier, 
krijgt u enkel de verrichtingen van de geselecteerde lijn te zien. 
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5.3 Vanuit de relatie- of leveranciersfiche 
 

Vanuit elke relatie- of leveranciersfiche is het mogelijk om een vervaldagboek te genereren. Klik onder 
Afdrukken op Vervaldagboek om de lijst op te vragen. 
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6 Afpunten 
 

Indien u de diverse en financiële verrichtingen boekt zoals eerder uitgelegd, koppelt u tijdens het boeken 
betalingen aan facturen en is er automatisch afgepunt. 

 

Er zijn echter situaties waarin u niet onmiddellijk kunt afpunten: voorbeeld indien de factuur pas 
binnenkomt als de betaling al gebeurd is, als de klant via een door u niet gekende onderneming betaalt, … 

 

Afpunten is dan nodig. Hoe gaat u te werk?  

 

Er zijn verschillende mogelijkheden. U kunt manueel afpunten of u kan opteren om een afpuntvoorstel op 
te vragen. 

6.1 Manueel afpunten 
Via het manueel afpunten gaat u steeds zelf de lijnen moeten zoeken en aanduiden om af te punten. U 
hebt wel de mogelijkheid om betalingsverschillen weg te boeken. 

6.1.1 Afpunten zonder betalingsverschil 
 

Ga naar het tabblad Overzicht van de relatie- of leveranciersfiche of naar Afdrukken - Vervaldagboek 
Leveranciers of Vervaldagboek Relaties .  

Selecteer de rijen die u wenst af te punten door de CTRL-toets in te drukken. 

Druk vervolgens op F8 of klik op Afpunten in het menu Afpuntingen. 

Alle geselecteerde boekingslijnen worden afgepunt. Adsolut kent een afpuntingsnummer toe aan de lijnen 
die bij elkaar horen. U vindt dit nummer in de kolom Nr. afpunting. Via F9 (Ontpunten) kunt u deze terug 
annuleren.  

 

Relatie-of leveranciersfiche 

 

 

 

De afgepunte boekingen komen opnieuw tevoorschijn als u de filter onderaan links verwijdert. 
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Vervaldagboek relaties of leveranciers 

Vanuit het vervaldagboek relaties of leveranciers kunt u dit onmiddellijk uitvoeren voor meerdere 
relaties/leveranciers. 

 

 

 

6.1.2 Afpunten met betalingsverschil 
 

Indien het bedrag/de bedragen die u geselecteerd hebt aan de debetzijde niet gelijk zijn aan het 
bedrag/de bedragen aan de creditzijde zijn er 2 mogelijkheden: Ofwel is het verschil kleiner, ofwel groter 
dan het maximum ingestelde afpuntingsverschil (Systeembeheer, Dossier Settings, Boekhouding 2). 

 

• Het verschil tussen debet en credit is kleiner dan het ingesteld maximum betalingsverschil 

 

 Adsolut stelt voor om het verschil weg te boeken. Er verschijnt een scherm waarin u het 
dagboek en de datum kunt aanpassen. Als u bevestigt met Ok wordt het betalingsverschil 
weggeboekt naar de ingestelde rekening en worden de geselecteerde lijnen samen met de 
extra boekingslijn afgepunt. 
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• Het verschil tussen debet en credit is groter dan het ingesteld maximum betalingsverschil 

 

 Er verschijnt een melding en er kan op deze manier niet afgepunt worden. U dient het 
betalingsverschil weg te boeken via een diverse boeking. 

 

 

 

 

 

6.2 Afpunten via afpuntvoorstel 
Met het afpuntvoorstel zal sneller en eenvoudiger relaties en leveranciers kunnen afpunten. Via deze 
methode zal Adsolut zelf op zoek gaan naar mogelijke combinaties om af te punten.  



 

Adsolut Boekhouding Module 3 68 

 

 

Er zijn wel een aantal instellingen onder Systeembeheer, Dossier Settings, Boekhouding 2 die invloed 
hebben op het afpuntvoorstel. 

 

 

 

U kunt hier bepalen hoe groot het maximum afpuntingsverschil mag zijn en op welke rekeningen we deze 
nadelige of voordelige afpuntingsverschillen moeten wegboeken. Via het veld Max. boekingen per 
klant/lev voor afpuntingsvoorstel kunt u instellen hoe ver Adsolut moet zoeken naar mogelijke 
combinaties. Indien u dit op 0 zet, gaat Adsolut op zoek naar alle mogelijke combinaties. Dit kan in grote 
dossiers impact hebben op de performantie. 

 

Hoe werkt nu het afpuntvoorstel? 

 

U gaat deze optie terugvinden via Afdrukken - Vervaldagboek Leveranciers of Vervaldagboek Relaties . 

 

 

Via Afpuntvoorstel (F7) kunt u het selectiescherm opvragen om het afpuntvoorstel te berekenen. 
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In het selectiescherm kunt u kiezen of u een voorstel wil berekenen volgens Bedrag of Bedrag en 
omschrijving. Via Afwijking bij voorstel kunt u nog meegeven of er een afwijking mag zijn op Bedrag of 
Percent.  

 

Via de knop Berekenen kunt u een voorstel opvragen op basis van de gekozen selecties. 

 

Links bovenaan het scherm krijgt u de status van het voorstel. 

 

 

 

In het vervaldagboek kunt u in de kolom Afpunten zien of een lijn in het voorstel is opgenomen of niet. 
Indien er in dit veld Afpunten staat, zal deze lijn effectief worden afgepunt. Er bestaat ook de mogelijkheid 
Overschreden afwijking, indien de afwijking groter is dan het maximum afpuntingsverschil uit de Dossier 
settings. 
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Indien u nog lijnen uit het voorstel wil verwijderen of toevoegen, kunt u dit via de knoppen bovenaan het 
scherm: Selectie opnemen in voorstel en Selectie uit voorstel halen. 

 

Om het voorstel nu effectief af te punten kiezen in het selectiescherm van het Afpuntvoorstel onderaan 
voor Uitvoeren.  

 

 

 

U kunt het veld Afpunten boeken aanvinken indien u een diverse boeking wil aanmaken. Bij een negatief of 
positief afpuntverschil zal Adsolut altijd een diverse boeking aanmaken en moet u dit veld dan ook 
aanvinken. 

 

Oefening 

 

Punt al de mogelijke lijnen af voor de relaties via het Afpuntvoorstel. 
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7 Elektronisch betalingsverkeer 
 

Via het elektronisch betalingsverkeer kunt u zowel uw eigen betalingen aan leveranciers, betalingen aan 
klanten en de boekhoudkundige verwerking ervan sterk vereenvoudigen. Bovendien wordt de kans op 
foutieve betalingen aanzienlijk verminderd. 

 

Adsolut voorziet eveneens de mogelijkheid om ‘betalingen aan derden’  (vb. BTW ontvangsten Brussel, de 
dienst voorafbetalingen) en ‘betalingen van medewerkers’ uit te voeren via het elektronisch 
betalingsverkeer.  

7.1 Instellingen  

7.1.1 Dagboeken 
 

In elk dagboek waarmee u elektronische betalingen uitvoert, dient u een aantal parameters in te stellen. 

Algemeen – Dagboeken 

 

 

 

Kies het betreffende dagboek en stel volgende velden in: 

 

CODA: COLLECTIEVE BETALINGSOPDRACHT (Batchbooking)? 

Indien u deze optie aanvinkt kunt u voor elke betalingsopdracht kiezen of de opdrachtgevende rekening 
globaal of individueel moet worden gedebiteerd. Dit wordt toegepast op alle transacties van de opdracht. 
Indien u globaliseert betekent dit dat er één totaalbedrag wordt gedebiteerd. Deze manier van werken 
gebruikt u enkel indien u ervoor kiest om bij het opmaken van de betalingsopdracht een diverse boeking 
te laten genereren.  

 

BBAN – IBAN – BIC 

Vul uw IBAN banknummer in het betreffende veld in. Adsolut genereert automatisch de BIC-code en het 
Belgisch banknummer.   
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7.1.2 Leveranciersfiche 
 

Zorg ervoor dat in de leveranciersfiche op het tabblad Algemeen volgende velden correct zijn ingevuld of 
aangevinkt: 

• Het IBAN-nummer en de BIC-code 

• Blokkeren voor betaling: hiermee kunt u leveranciers uitsluiten voor elektronisch bankieren 

 

 

 

7.1.3 Parameters 
 

Status 

 

Via Parameters, Boekhouding, Status factuur dient u aan te duiden welke statussen u wenst op te nemen 
in een betalingsopdracht. 
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Betalingsvoorwaarden 

 

Via  Parameters, boekhouding, Betalingsvoorwaarden kunt u eveneens aanduiden welke 
betalingsvoorwaarden in een betalingsbestand terecht mogen komen. 

 

 

 

7.2 Aanmaken betalingsopdracht 
 

Betalingsopdrachten – Betalingen 

 

 

 

Standaard verschijnt een overzicht van de betalingen die nog niet uitgevoerd zijn. 

 

Klik op Nieuw of gebruik CTRL + N om een nieuwe opdracht te creëren. 

Het programma kent zelf een nummer toe aan elke opdracht. 
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Ook de status wordt door Adsolut bijgehouden. Afhankelijk van de acties die u uitvoert, staat de status op:
 -Ingave 

 -Bestand gemaakt 

-Bestand geboekt 

7.2.1 Selectie vervallen facturen 
 

1. AUTOMATISCH 

 

Klik onder Acties op Haal facturen op (F10). 

 

 

 

In dit selectiescherm bepaalt u eerst of u Betalingen leveranciers of Terugbetalingen klanten wil 
uitvoeren. Vervolgens geeft u de vervaldatum in en de dagboeken waarin u naar vervallen facturen wenst 
te zoeken. Dit is handig als u met verschillende aankoopdagboeken werkt en de lijst wilt beperken. U duidt 
eveneens aan of u de facturen die met korting contant geboekt zijn en die vervallen binnen de gekozen 
datum wenst te betalen. 

 

Klik op  om de facturen die voldoen aan de gekozen selecties op te halen. 
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Facturen en creditnota’s worden automatisch verrekend. U betaalt dus nooit teveel! 

 

De lijst die verschijnt is aanpasbaar:  

• u kan lijnen wissen door vooraan op het rode kruisje te klikken 

• u kan manueel lijnen toevoegen 

• u kan bedragen wijzigen 

 

Onderaan verschijnt het totaal te betalen bedrag op basis van de voorgestelde lijnen. 

Indien u het veld Blokkeren voor betalingen in de leveranciersfiche hebt aangevinkt, kunt u voor deze 
leverancier geen facturen betalen via betalingsopdrachten. Het programma haalt de openstaande facturen 
niet op. U kunt ze ook niet manueel selecteren. 

 

2. MANUEEL 

 

Het is eveneens mogelijk om de te betalen facturen manueel in te geven of te zoeken via F8. 

 

U geeft de naam van de leverancier in gevolgd door het te betalen bedrag, het factuurnummer, de 
mededeling, …  of u zoekt de te betalen factuur in de lijst van openstaande facturen via de F8-toets. 

 

Deze werkwijze is gelijkaardig aan het boeken van het financieel. U selecteert Saldo indien u het volledige 
factuurbedrag wenst te betalen, Bedrag als u een deel van de factuur betaalt en Korting indien de factuur 
met korting geboekt is en u de korting wenst af te houden van het te betalen bedrag. 

Druk nogmaals op F8 om de lijn over te nemen in de lijst van te betalen facturen. 

 

 

 

7.2.2 Lijst betalingsbestand 
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Bovenaan kunt u via de knop Betalingen (ctrl+P) een lijst afdrukken van de geselecteerde documenten. 

 

 

 

7.2.3 Creatie betalingsbestand 
 

Als alle betalingen ingegeven zijn kunt u een betalingsbestand aanmaken door bovenaan in het menu 
Bestanden te klikken op Maak Betalingsbestand (F6).  

 

Adsolut voert een aantal controles uit: 

• de uitvoerdatum die bovenaan is ingegeven mag niet in het verleden liggen 

• IBAN banknummer en BIC code moeten ingevuld zijn in de leveranciersfiche 

 

Er verschijnen meldingen indien aan deze voorwaarden niet voldaan is. 

→ Bovenaan op het scherm kunt u de optie Globaliseer aanvinken. Deze optie heeft enkel betekenis indien 
u meerdere facturen van eenzelfde leverancier betaalt. In dit geval zorgt ze ervoor dat de leverancier 
één totaalbedrag op de rekening krijgt. De mededeling vermeldt alle detailinformatie omtrent de 
betaalde facturen. Indien u niet globaliseert wordt er per factuur één betalingslijn voorzien.  

 

In onderstaand scherm bepaalt u de map waarin het bestand moet worden bewaard. 
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Het programma geeft zelf een naam aan het bestand. Deze bestaat uit de code van het dagboek, gevolgd 
door een nummer en het woord SEPA.  

Dit bestand haalt u later op in uw banksoftware om door te sturen naar uw bankinstelling die de 
betalingen vervolgens uitvoert. 

Als u het bestand bewaart, wordt het bestand aangemaakt en krijgt de betalingsopdracht de status 
Bestand gemaakt. 

7.2.4 Boeken betalingsopdracht 
 

Het boeken van de betalingsopdracht kan op 2 tijdstippen: 

• Na het aanmaken van het betalingsbestand  

• Bij het boeken van het rekeninguittreksel 

 

1. NA HET AANMAKEN VAN HET BETALINGSBESTAND 

 

Indien u de betalingsopdracht onmiddellijk wenst te boeken, klikt u onder Acties op Boek Divers (F7). Er 
wordt een diverse boeking gecreëerd.  

 

Zorg in dit geval dat de wachtrekening voor het betalingsverkeer is ingevuld in het divers dagboek 
(Algemeen – Dagboeken). Indien dit niet is ingevuld verschijnt hierover een melding. 
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→ Bij het boeken van het rekeninguittreksel boekt u de wachtrekening tegen voor het totale bedrag van 
de betalingsopdracht.  

 

→ Deze methode niet gebruiken bij verwerking via CODA. 

 

→ De status van het betalingsbestand zal worden aangepast naar Bestand doorgeboekt en kan niet 
nogmaals worden geboekt.  

 

Indien u op deze manier werkt staan de leveranciers onmiddellijk geregistreerd als zijnde betaald. U ziet 
dit op het tabblad Overzicht van de leveranciersfiche. 

 

 

 

2. BIJ HET BOEKEN VAN HET REKENINGUITTREKSEL 

 

Indien u de betalingsopdracht pas gaat wegboeken via het financieel uitreksel kan u in de 
leveranciersfiche wel zien dat een factuur in een betalingsopdracht is opgenomen. 
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Om de verrichtingen van de betalingsopdracht af te boeken klikt u in het menu Betalingen op Boek 
Betalingsopdracht (CTRL +B). Een overzicht van aangemaakte betalingsbestanden die nog niet geboekt zijn 
verschijnt. 

 

 

Selecteer in de lijst de juiste betalingsopdracht door erop te dubbelklikken. In de kolom Totaal bedrag 
kunt u het bedrag van de betalingsopdracht verifiëren. 

 

De lijnen van de betreffende betalingsopdracht worden toegevoegd aan de boeking. Werk de boeking 
verder af totdat het eindsaldo bereikt is en alle lijnen van het uittreksel geboekt zijn. Bewaar de boeking 
met CTRL + S. 

 

De status van de betalingsopdracht zal worden aangepast naar Bestand doorgeboekt. 

→ Indien u met CODA-bestanden werkt, gebeurt de verwerking van de betalingsopdracht automatisch. 

 

Oefening 

 

Maak een betalingsbestand op 28/01/2023 voor de openstaande facturen van Electrabel en Belgische 
fruitveiling. 

Verwerk eveneens onderstaand uittreksel in de BNP Paribas Fortis. 

 

BE86 2850 3877 3050 EUR Uittreksel  4                                 29-01-23 
nv Bio-Expo                                                                                                                         25 653,67 

 

00-001 Uw overschrijving via Isabel 

Ref. bet 28012023 

 

-7 154,66 

 

   

NIEUW SALDO OP          29-01-23: 

 

 

18 499,01  
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