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Opstarten Adsolut 

U start Adsolut op door te dubbelklikken op volgend icoon. 

 

 

 

Onderstaand scherm verschijnt. 

 

Na het ingeven van uw gebruikersnaam en wachtwoord verschijnt het hoofdscherm (dossierbeheer) 
van de applicatie. Hierin kunt u dossiers creëren, openen, afsluiten, parameters instellen, 
gebruikers aanmaken, … 

 

 

 In het gebruikersbeheer kan u desgewenst per gebruiker bepalen in welk dossier u rechtstreeks 
opstart. 

 Een gebruiker kan maar op één toestel tegelijkertijd ingelogd zijn. 

 

Vanaf het ogenblik dat u een dossier geopend hebt, kan u bepalen of u in het KMO-beheer, dan wel 
in de boekhouding wilt werken.  Het is – binnen eenzelfde dossier – ook mogelijk om gecombineerd 
te werken.  Zo kan het zijn dat er tegelijk boekhoudkundige schermen en schermen die tot het 
KMO-beheer behoren, openstaan. 
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Openen van een bestaand dossier  

 

Indien het dossier waarin u wil werken al bestaat, kunt u het openen door linksboven te klikken op  
 

 
 

In het menu dat verschijnt klikt u op Open dossier (Shift + F1) om een bestaand dossier te openen.  
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Klik op het gewenste dossier en klik onderaan op de knop Open om het dossier te openen. 
Afhankelijk van de modules waarmee u werkt, bevat het menu meer of minder onderdelen.  
Voorbeeld menu KMO-beheer en Boekhouding: 

 

 

Onderaan in de statusbalk vindt u de code, naam en ondernemingsnummer van het dossier, de naam 
van de gebruiker die is ingelogd en het versienummer waarin u werkt. De code, de naam en het 
ondernemingsnummer van het actieve dossier staan eveneens bovenaan op het scherm. 

 

 

 

Om van dossier te wisselen, gaat u op dezelfde manier te werk. Het is niet nodig om het dossier 
eerst af te sluiten. 

U sluit een dossier af door linksbovenaan te kiezen voor Sluit dossier. 

 

 

 

Creatie van een nieuw dossier 

Voor de creatie van een nieuw dossier verwijzen we naar de opleiding ‘Initiatie in Adsolut.’ 

Ook in module 1 van de boekhouding komt dit onderwerp aan bod. 
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Relaties 

Het onderdeel Relaties dekt verschillende ladingen; het kan gaan om een prospect, een klant, een 
bestuurder, … Relaties kan u creëren of aanpassen in het KMO-beheer of in de boekhouding. In deze 
syllabus werken we vanuit het KMO-beheer. 

 

Creatie en opbouw  

Klik onder KMO-Beheer in de menugroep Beheer op Relaties. 

 

 

 

Elk scherm dat u opent in Adsolut wordt getoond in grid-weergave. Dit betekent in dit geval dat er 
een lijst verschijnt van de reeds bestaande relaties van het betreffende dossier. Deze werkwijze 
laat u toe om makkelijk bestaande relaties op te zoeken. 

Om een nieuwe relatie aan te maken klikt u in de menugroep Data-acties op Nieuw.  U kan ook de 
toetsencombinatie CTRL+N gebruiken. 
 

 
 
Het Relaties-scherm opent. 
 

 
 
 
Het scherm bestaat uit twee delen: bovenaan vindt u de basisgegevens van de relatie, onderaan 
staan tabbladen die extra informatie bevatten, of overzichten tonen van de betreffende relatie. 
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Basisgegevens 
Deze bevatten de contactgegevens van de relatie en een aantal boekhoudkundige cijfers. 

 

 

 

Het invullen van de naam van de relatie is voldoende om de relatie te kunnen bewaren. Adsolut 
kent de code zelf toe op basis van een logische nummering.  Indien u een reeds eerder toegekende 
code wenst over te nemen (bv. uit een ander softwarepakket) dient u deze in te geven alvorens de 
relatie op te slaan via Opslaat of CTRL+S. 

Verder bevatten de basisgegevens velden voor adresgegevens, telefoon-, telefax- en GSM-nummer, 
website-adres en (algemeen) e-mail adres.  Ook kan u desgewenst een roepnaam en een verwijzing 
naar een oud relatienummer ingeven. 

Bovenaan in het midden dient u aan te geven over welk soort relatie het gaat.  Dit doet u met de 
keuzes in het veld Klant/Prospect. 

 

 

 

Merk op dat zowel voor klanten als voor prospecten een aantal onderverdelingen mogelijk zijn. 

Deze opsplitsingen zijn louter informatief en bieden extra mogelijkheden bij het opvragen van 
lijsten en overzichten.  Er is geen effect op de werking, zo zal de aanduiding Klant - Leverancier er 
niet voor zorgen dat de relatie ook automatisch als leverancier beschikbaar is. 

Oefening 

Stel de Tabstop in zodat u enkel stopt op de velden die belangrijk zijn voor u. 

Bekijk de lijst van aansprekingen via Systeembeheer, Aanspreking (menugroep Algemeen) en vul 
deze indien gewenst aan. 

Creëer onderstaande klant en laat de code door Adsolut toekennen.   



 

 

 Adsolut KMO-beheer - Facturatie                                6 

Het volstaat het om na het ingeven van de gegevens linksboven op Opslaan te klikken of CTRL+S te 
drukken. 

 
Den Kerselaer bv 

Slaaplaken 26 

2275 Wechelderzande 

Tel. 014/24.00.42 

Mail: info@denkerselaer.be 

Url: www.denkerselaer.tk 

 

 

 

 Indien u mailt via het icoontje achter het mailadres wordt de mail niet verstuurd via de mailfunctie 
van Adsolut, maar via uw standaard mailprogramma (vb. MS Outlook). Dit heeft tot gevolg dat de 
verstuurde mails niet worden bijgehouden in de historiek van het mailverkeer in Adsolut. 

 Er is in Adsolut geen apart veld beschikbaar om het postnummer in te geven. Dit verschijnt 
automatisch als u de gemeente ingeeft. Indien een bepaalde gemeente niet bestaat kan u ze vanuit 
het lege veld toevoegen door te klikken op de drie puntjes achteraan in het veld Gemeente. Een 
overzicht van de bestaande gemeentes vindt u terug via Systeembeheer, Algemeen. Ook hier is het 
mogelijk om gemeentes toe te voegen. Dit kan via Nieuw of CTRL+N. 

 

Tabbladen 
Bijkomende info betreffende een relatie kunt u invullen op de tabbladen. Er zijn meerdere 
tabbladen beschikbaar en sommigen bevatten een aantal sub-tabbladen.  

Een relatiefiche bevat een schat aan informatie. Naast een aantal instellingen verzamelt ze alle info 
met betrekking tot de contactpersonen, de ingegeven bonnen en contracten, de boekhoudkundige 
verrichtingen, de geregistreerde uren, de geplande agenda-afspraken, de toegekende kortingen, …. 

De relatiefiche biedt u de mogelijkheid om snel en accuraat gegevens omtrent een bepaalde relatie 
op te zoeken, aan te passen, … 

  

http://www.denkerselaer.tk/
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Basisgegevens – Algemeen 

 

 

 

Hier bepaalt u de taalcode, de betalingsvoorwaarde en het BTW-regime van de relatie. Ook de 
prijscategorie waartoe de relatie behoort, alsook de eventuele kortingsgroep kan u hier ingeven. 

Indien de klant een BTW-nummer heeft, kan u dit nummer in het betreffende veld invullen.  U kiest 
ook het land van registratie voor het BTW-nummer. Dit valt meestal samen met het land dat u in de 
basisgegevens hebt ingegeven. Voor landen waar een controlecijfer vervat zit in het BTW-nummer 
controleert Adsolut automatisch of het nummer correct is. Indien dit niet het geval is, verschijnt 
een melding. Het programma voert eveneens een controle uit op dubbele nummers. 

 

 

Oefening 

Geef voor relatie Den Kerselaer volgend BTW-nummer in: BE0461.739.893 

Als u na het ingeven van het nummer op enter drukt, test Adsolut het nummer via het VAT 
Information Exchange System (de zogenaamde VIES-database) en toont onderstaand scherm. 

 

 

 

U kan deze controle op elk moment opnieuw uitgevoeren door op het groene vinkje achter het BTW-
nummer te klikken. 

Het resultaat van de VIES-controle kan u laten invullen in de relatiefiche.  Zo beschikt u steeds over 
de officiële relatiegegevens. 
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Oefening 

Vul voor Den Kerselaer volgende gegevens aan en bewaar: 

- Betalingsvoorwaarden: 30 dagen Einde maand  
➔ Creatie of wijzigen kan via de drie puntjes achteraan het veld, de lijst vindt u terug 

onder Parameters, Boekhouding 
 

- Kortingsgroep: Entertainment 
➔ Deze groepeert een aantal relaties en voorziet voor hen een specifieke korting voor een 

bepaald artikel of voor een groep van artikels. Indien gewenst kan dit binnen een 
bepaalde periode en/of voor een bepaalde hoeveelheid. Creatie of wijzigen kan via 
Parameters, Aankoop/Verkoop/Service 
 

- Prijscategorie: Prijs 1 
➔ Deze bepaalt de prijs die de klant betaalt voor een artikel. In het artikel geeft u de 

prijs in per prijscategorie. Creatie of wijzigen kan via Systeembeheer, Instellingen 
Logistiek Beheer 
 

- Bankrekening: BE11 4586 5202 0948, de Bic-code verschijnt automatisch 
 

 

 Het invullen van de bankgegevens van de relatie vergemakkelijkt het boeken van ontvangen 
betalingen via CODA. 

 

De optie Geen backorders zorgt ervoor dat er voor deze relatie geen backorders worden 
bijgehouden indien een order slechts gedeeltelijk wordt uitgeleverd. 

De vakjes naast Aanmaningen en Klantenkaart staan standaard aangevinkt.  

Indien u een relatie blokkeert kan u voor deze klant of prospect geen verkoopdocumenten, 
afspraken, prestaties, … ingeven.  Een geblokkeerde klant wordt in het overzichtsscherm in het rood 
weergegeven.   

Blokkeringen stelt u in via Systeembeheer > Instellingen logistiek beheer. 
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Basisgegevens – Facturatie 

 

 

 

Hier stelt u de valuta in van de relatie alsook een aantal instellingen aangaande de facturatie:  

- Verzamelfacturatie: dit vakje is standaard aangevinkt en zorgt ervoor dat verschillende 
verkoopbonnen op één factuur kunnen worden verzameld (in de opleiding van module 2 – 
Verkoopbeheer krijgt u hierover meer uitleg) 
 

- Factureren aan een andere relatie 
 

- Zendwijze facturen: elektronisch (Peppol), mail, print of print en mail) 

 Indien u ervoor kiest om de facturen via mail te verzenden naar uw relatie, dient u op het tabblad 
Contactpersonen minstens één contactpersoon in te geven met een geldig mailadres en moet het 
vakje in de kolom mail facturen aangevinkt zijn. Zo niet verschijnt een melding als u de relatie 
bewaart. 

Basisgegevens – Companyweb 

 

Indien u een abonnement hebt op CompanyWeb vindt u hier de gezondheidsbarometer en een 
aantal financiële gegevens van de relatie. 

Basisgegevens – Teksten, Weblogins en Koppelingen 

 

Standaard teksten voor de relatie kunnen toegevoegd worden aan de verschillende 
verkoopdocumenten.   

De weblogins tonen een log van de logins op de website. 

CRM – Algemeen 

 

Hier kunt u de vertegenwoordiger koppelen aan de relatie. 

Vertegenwoordigers creëren of wijzigen gebeurt via KMO-beheer, Verkoop. 

Tevens kan u hier de relatie onderverdelen in groepen en desgewenst in subgroepen. 

De creatie of wijziging hiervan doet u via Parameters, CRM. 

Oefening 

Ken aan Den Kerselaer de vertegenwoordiger Hans Van Engelen toe, en duid aan dat deze hoort bij 
de nieuwe groep Handelaars, subgroep Retail. 
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Verder biedt dit tabblad de mogelijkheid om aan te duiden hoe de klant met u in contact is 
gekomen, wat de economische activiteit is van uw relatie (Nace-code), wanneer het volgend 
contact plaatsvindt, door wie hij is aangebracht, wat de reden is van de stopzetting, …. 
 
De creaties of wijziging van deze velden doet u via Parameters, CRM 
 
CRM – Interesse 
 
De algemene interesses van de klant kan u hier verder specifiëren. U creëert ze Parameters, CRM. 

Contactpersonen 

Vul hier alle contactpersonen met hun persoonlijke gegevens in. 

Het is mogelijk om meerdere documenttypes toe te wijzen aan een contactpersoon. Zo kan het zijn 
dat een contactpersoon of meerdere contactpersonen zowel de orderbevestigingen en/of de 
aanmaningen alsook de facturen per mail zal/zullen ontvangen.  

Oefening 

Creëer volgende contactpersoon: 

Mevrouw Pamela Banks 

Email: pamela.denkerselaer@gmail.com 

Gsm: 0475 959 420 

Zij ontvangt de facturen in haar mailbox 

 

 

 Als u de lijn verlaat of door te klikken op het plusteken vooraan aan de lijn, verschijnt een 
bijkomende mogelijkheid om de interesses van de contactpersoon te specifiëren. 

 

Verzending 

 

Hier kan u bijkomende adressen (zoals leveradressen) ingegeven. Ze verschijnen automatisch bij het 
ingeven van de relatie in een bon (offerte, order, verkoopbon, …). 
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Kortingen/Prijzen 

 

Dit tabblad biedt de mogelijkheid om aan de relatie voor specifieke artikels een korting (in de vorm 
van een percentage), of een vast afgesproken prijs toe te kennen.  Tevens kan u hier het eigen 
artikelnummer van de relatie koppelen aan uw intern artikelnummer. 

Oefening 

Ken aan Den Kerselaer 25% korting toe voor artikel “Canon Printpapier A4 500 vellen 80 g/m²”. 

 

 

 

Registreer de prijsafspraak van 90 Euro voor artikel “Acrobat XI Pro”. Dit artikel is bij de relatie 
bekend onder artikelnummer A-11P. 

 

 

 

 

 

Interne memo 

 

Hier kan u extra info omtrent de relatie ingeven en raadplegen. 

Overzichtstabbladen 

 

De overige tabbladen zijn overzichtstabbladen.  Ze bevatten historieken en overzichten en dienen 
enkel ter consultatie, ze bevatten geen invulbare velden. 
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Oefening 

Maak volgende nieuwe relaties aan: 

 

Werenfraes BV (Prospect) 
Nering 13 
2310 Achtel 
Tel. +32 14 59 06 00 
contact: Tatiana Eurlings 
e-mail: info.werenfraes@scarlet.be 
Btw-nummer in aanvraag 
betaalvoorwaarden: contant 
groep: Handelaars, Retail 
vertegenwoordiger: Cécile Aurouze 

 
 

Disco Magic BV (Klant) 
Kerkstraat 27b 
6228 AS Maastricht 
BTW NL157953567B01 
Tel. +31 43 321 17 99 
contact: Tim Hekking 
e-mail: tim@dmbv.nl 
betaalvoorwaarden: 60 dagen einde maand 
groep: Entertainment 
vertegenwoordiger: Hans Van Engelen 
 

Mireille Pokora (Klant) 
Warmoesberg 7 
1000 Brussel 
Tel. +32 2 679 72 04 
GSM 0488 099 468 
e-mail: m.pokora2@proximus.be 
betaalvoorwaarden: 30 dagen 
groep: geen 
vertegenwoordiger: Cécile Aurouze 

 

Car Classics NV (Klant) 
Kioskplein 2 
8400 Oostende 
Tel. +32 59 80 46 64 
Contact: Renaud Paesmans 
e-mail: carclassics@telenet.be 
betaalvoorwaarden: 7 dagen 
groep: Handelaars, groothandel (nieuw!!) 
vertegenwoordiger: Hans Van Engelen  
Factureren aan klant Flavigny sprl 

 

Door vanuit de laatst gecreëerde relatie op F2 te drukken, of te klikken op Weergave keert u terug 
naar de grid-weergave, waarin de nieuwe relaties nu ook opgenomen zijn. 

 

Lijsten en overzichten 

Oefening 

Genereer een lijst op het scherm die gegroepeerd is op soort klant en vervolgens op postnummer.  
Sorteer de lijst op naam. 

 

 

 

Door met de rechtermuisknop eender waar te klikken op de titelrij van de tabel komt er een menu 
tevoorschijn waar u onder andere extra kolommen kan toevoegen via de Veldkiezer. Voor deze 
oefening dient u de kolom Klant/Prospect te activeren. 
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Daarnaast zijn er in dit menu nog andere functies voorzien.  Deze 
hebben allen te maken met de weergave in het overzicht.  De 
verschillende mogelijkheden worden in de initiatiecursus 
uitgelegd. 

 
 
Vanuit elke grid-weergave kan u afdrukken of een afdrukvoorbeeld bekijken.  Elke afdruk of 
afdrukvoorbeeld is een exacte weergave van de lijst zoals ze op dat ogenblik zichtbaar is.  Dit wil 
zeggen dat er rekening gehouden wordt met eventuele groeperingen en sorteringen.   
Klik eender waar in de tabel op de rechtermuisknop en kies Afdrukken of Afdrukvoorbeeld. 
 

Oefening 

Genereer een afdrukvoorbeeld van een lijst van alle relaties met hun adresgegevens, gesorteerd op 
naam, met een weergave van het totaal aantal relaties. 

Nadat u de kolommen geselecteerd/gedeselecteerd hebt, de sortering hebt ingesteld door op de 
kolom Naam te klikken, klikt u onderaan in de samenvattingsbalk in de kolom Code op de rechter 
muisknop om het totaal aantal relaties te berekenen.  Vervolgens vraagt u eender waar in de tabel 
met de rechtermuisknop het afdrukvoorbeeld op. 
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 Via dezelfde weg kan u de tabel ook exporteren naar een aantal bestandsformaten. Dit kan eveneens 
door in het afdrukvoorbeeld rechtsboven te klikken op Exporteren naar. 
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Leveranciers 

Leveranciers kan u creëren of aanpassen in het KMO-beheer of in de boekhouding. In deze syllabus 
werken we vanuit het KMO-beheer. 

 

Creatie en opbouw 

Klik onder KMO-Beheer in de menugroep Beheer op Leveranciers. 

 

 

 

Elk scherm dat u opent in Adsolut wordt getoond in grid-weergave. Dit betekent in dit geval dat er 
een lijst verschijnt van de reeds bestaande leveranciers van het betreffende dossier. Deze 
werkwijze laat u toe om makkelijk bestaande leveranciers op te zoeken. 

Om een nieuwe leverancier aan te maken klikt u in de menugroep Data-acties op Nieuw.  U kan ook 
de toetsencombinatie CTRL+N gebruiken. 
 

 
 
Het leveranciers-scherm opent. 
 

 

 
Het scherm bestaat uit twee delen: bovenaan vindt u de basisgegevens van de leverancier, 
onderaan staan tabbladen die extra informatie bevatten, of overzichten tonen van de betreffende 
leverancier. 
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Basisgegevens 
Deze bevatten de contactgegevens van de leverancier en een aantal boekhoudkundige cijfers. 

De werkwijze voor ingave en wijziging van de leveranciersgegevens is gelijkaardig aan de manier 
waarop u een relaties creëert en aanpast. Zie p. 4-11. 

Oefening 

Stel de Tabstop in zodat u enkel stopt op de velden die belangrijk zijn voor u. 

Creëer volgende leverancier: 

Dell N.V.     
Koningin Astridlaan 164 
B-1780 Wemmel 
Tel. +32 2 481 91 00 
 

Btw: BE0447.550.278 
bank: BE63 5701 2219 5608 
betalingsvoorwaarden: 7 dagen 

 

 

 

Tabbladen 
Vul de fiche verder aan met volgende gegevens: 

Ons klantnummer: ED458210 
contactpersoon: Tim Derwael, t.derwael@dell.be 

 

 

 

 

 

mailto:t.derwael@dell.be
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De overige tabbladen zijn overzichtstabbladen.  Ze bevatten historieken en overzichten en dienen 
enkel ter consultatie, ze bevatten geen invulbare velden. 

 
Door vanuit de net gecreëerde leverancier op F2 te drukken, of te klikken op Weergave keert u 
terug naar de grid-weergave, waarin de nieuwe leverancier nu ook opgenomen is. 

 

 
 

Lijsten en overzichten 

Vanuit bovenstaand scherm kan u op dezelfde wijze als bij de Relaties lijsten samenstellen, 
afdrukken of exporteren. Zie p.12-14. 
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Artikels 

Om verkoopdocumenten te kunnen opstellen, is het strikt genomen niet noodzakelijk om artikels te 
creëren aangezien de inhoud van een offerte, een order of een verkoopbon ook manueel kan 
ingetikt worden. 

Werken met artikels biedt echter een aantal voordelen:  

• Repetitieve karakter 

• Geen vergissingen met prijzen 

• Voorraadbeheer 

• Statistieken en zoeken 
 

Creatie en opbouw 

Een artikel aanmaken of aanpassen, kan enkel in het KMO-beheer.  

Kies in het menu KMO-Beheer voor Artikels. Dit onderdeel vindt u terug in de menugroep Beheer. 

 

 

 

Elk scherm dat u opent in Adsolut wordt getoond in grid-weergave. Dit betekent in dit geval dat er 
een lijst verschijnt van de reeds bestaande artikels van het betreffende dossier. Deze werkwijze 
laat u toe om makkelijk bestaande artikels op te zoeken. 

Om een nieuw artikel aan te maken klikt u in de menugroep Data-acties op Nieuw.  U kan ook de 
toetsencombinatie CTRL+N gebruiken. 
 

Basisgegevens 
 

 
 
 
Het artikelnummer en de benaming zijn verplicht in te vullen.  Als u geen eigen nummering ingeeft, 
kent Adsolut zelf een logische nummering toe. 
Een artikelnummer kan max. 50 karakters lang zijn; de benaming bevat max. 80 karakters. 

 Verplichte velden zijn met een * aangeduid.  Sommige aanvinkvelden zijn ook verplicht; houd er 
rekening mee dat een negatieve keuze (niet aangevinkt) ook een keuze is en volstaat als inhoud. 
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Tabbladen 

Tabblad Classificatie 

 

De mogelijkheid bestaat om het artikel onder te verdelen in Groepen.  Dit is een getrapt systeem 
waarbij eerst Groep 1 gekozen wordt, daarbinnen eventueel een Groep 2 (subgroep), en desgewenst 
dààrbinnen nog een Groep 3 (subsubgroep).   

Het werken met groepen biedt de mogelijkheid om binnen de groep(en) naar artikels te zoeken, en 
ook gerichter statistieken en lijsten op te vragen. 

Verder is het ook mogelijk om in een afzonderlijk veld te werken met merknamen.  Ook hier gelden 
de voordelen die hierboven zijn aangehaald. 

 

Oefening 

Creëer binnen de artikelgroep Hardware, de subgroep Batterijen en de subsubgroep Opladers. Maak 
ook het merk Dell aan. 

➔ Ga hiervoor naar Parameters, Artikels en klik op Artikel Groep/Merken 

Creëer onderstaand artikel 

Artikelnr.: AD-1515-65WEUR 
Benaming: Adapter 65W Europa met netkabel 
Groep 1: Hardware 
Groep 2: Batterijen 
Groep 3: Opladers  
Merk:  Dell  

 

 

Tabblad Facturatie 

 

Op dit tabblad kunt u een artikel onderbrengen in een bepaalde kortingsgroep. De artikels die tot 
deze kortingsgroep behoren kan u vervolgens aan een bepaalde relatie of aan een relatie 
kortingsgroep aanbieden met een bepaalde korting.  

➔ De creatie van artikelkortingsgroepen gebeurt onder Parameters, Artikels. 
 

Hier koppelt u eveneens bijdrages (recupel, bebat, …) aan een artikel. 

➔ De creatie hiervan gebeurt onder Parameters, Artikels. 
 

Verder bevat dit tabblad een aantal velden die verband houden met de boekhouding; de aan- en 
verkooprekening waarop de kosten en omzetten worden geboekt, gegevens ivm intrastat, btw-code, 
…  

De optie Geen Korting  zorgt ervoor dat dit artikel nooit in aanmerking komt voor korting, vb. 
transport. 

Geen BO afboeken betekent dat de backorder voor dit artikel steeds moet worden nageleverd. 
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Oefening 

Creëer een recupel bijdrage van € 0.5 incl. 21% btw, verkooprekening 700000. 

Koppel deze bijdrage aan artikel A1515 

 

 

Tabblad Teksten 

Dit tabblad heeft 2 functies: 

• Ingeven van anderstalige benamingen 

• Ingeven van uitgebreide omschrijvingen met opmaak 
 

Tabblad Prijzen 

 

Hier worden zowel de aankoop- als de verkoopprijzen van het artikel ingegeven. Ook specifieke 
kortingen die aan een klant zijn toegekend en de eventuele artikelnummers van de relaties vindt u 
hier terug. 

Subtab Aankoop: geef de leverancier(s) in bij wie het artikel kan worden gekocht, met voor elk de 
bruto-aankoopprijs, de korting, de eventuele bijkomende kosten (voor bvb. Transport – deze kunnen 
afhankelijk van de gekozen kolom procentueel of absoluut worden ingegeven), het artikelnummer 
van de leverancier, minimum bestelhoeveelheid, ….  

Duid altijd aan wie de voorkeurleverancier is door het vakje in de betreffende kolom aan te vinken. 

 De voorkeurleverancier bepaalt de kostprijs van het artikel.  

 Deze kostprijs dient als basis om de verkoopprijs te berekenen. 

 

Oefening 

Vul voor artikel A1515 de bijkomende gegevens in: 

Leverancier: Dell NV (voorkeur) 
Bruto prijs: 48,49€ per stuk 
Korting: 10% 
Art.nr. Dell: 450-ABFS 
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Subtab Verkoop: geef per prijscategorie de verkoopprijs in.  Dit kan zowel door het bedrag 
exclusief BTW als inclusief BTW in te geven. Het is ook mogelijk om de gewenste winstmarge t.o.v. 
de kostprijs van het artikel bij de voorkeurleverancier in te geven.   

Indien u werkt met meerdere prijscategorieën dient u de verkoopprijs per prijscategorie in te 
geven. 

 

Oefening 

Vul voor artikel A1515 de bijkomende gegevens in: 

Prijscategorie: Prijs 1 
Winstmarge: 30% 

➔ Na ingave van de winstmarge berekent Adsolut de prijs zowel exclusief als inclusief btw. 

 

 

 

Zowel de aankoop- als de verkoopprijzen kunt u ingeven in een specifieke periode, of vanaf een 
bepaald aantal stuks (staffelprijzen). 
 

Subtab Kortingen: kortingen en/of prijsafspraken voor een bepaald artikel die u in een relatiefiche 
hebt ingegeven, kan u ook terugvinden in de betreffende artikelfiche.  De betreffende tabel kan u 
vanuit beide richtingen invullen en aanpassen. 

 

Oefening 

Controleer het tabblad Prijzen voor volgende artikels: 

• Canon printpapier 500 vellen: relatie Den Kerselaer krijgt 25% korting (op subtab Kortingen) 
 

• Acrobat XI Pro: relatie Den Kerselaer betaalt € 90 voor dit artikel (op subtab Verkoop) 

De kortingen en prijsafspraken voor relaties kunnen in de artikelfiche of in de relatiefiche worden 
ingegeven. Sowieso zijn ze op beiden plaatsen zichtbaar.  

Ook indien in een relatiefiche een eigen artikelnummer ingegeven werd, zal dit in de artikelfiche op 
het tabblad Prijzen terug te vinden zijn.  Controleer dit voor artikel: 

• Acrobat XI Pro:  specifiek artikelnummer van Den Kerselaer (op subtab Relatie 
artikel nummers) 
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Tabblad Eenheid 

Het artikel kan verhandelbaar zijn in meerdere eenheden: per stuk, per doos, per pallet,… 

Dit komt aan bod in Module 3 – Aankoop- en Voorraadbeheer. 

Tabblad EAN-codes 

Bevat de streepjescodes van het artikel.  Dit kan per eenheid een verschillende streepjescode zijn. 

Tabblad Opties 

Andere artikels kunnen als optie of als vervangartikel aan het artikel gekoppeld worden, vb. 
transport- of verpakkingskosten. 

Tabblad Interne memo 

Hier kan u interne informatie m.b.t.het artikel ingeven. Deze info is louter informatief en wordt 
niet gebruikt in communicaties naar relaties of leveranciers. 

Tabblad Voorraad 

Deze tab bevat de voorraadgegevens, de locaties en de eventuele serienummers van het artikel. 
Meer uitleg krijgt u in Module 3 – Aankoop- en Voorraadbeheer. 

Tabblad Historiek 

Hier vindt u de volledige historiek van het artikel terug; de stockcorrecties die erop zijn gebeurd, 
per bonsoort (bestellingen, ontvangsten, offertes, orders, …) een overzicht van de individuele 
bonnen waarin het artikel voorkomt, de magazijnmutaties, de producties, …. 

Tabblad Afbeeldingen 

Het is mogelijk om afbeeldingen van het artikel toe te voegen.  Deze zijn zichtbaar in de 
artikelfiche en kunnen ook gebruikt worden voor een eventuele webshop. 

Tabblad Varianten 

Een artikel kan in meerdere versies bestaan, bvb. In diverse kleuren of maten. Dit noemen we 
varianten van eenzelfde artikel. Dit tabblad is enkel zichtbaar als er varianten zijn ingesteld.  Het 
voordeel van de varianten is dat een artikel maar éénmaal moet aangemaakt worden, waar er 
anders voor elke nieuwe kleur of voor elke nieuwe maat een nieuw artikel moest worden gecreëerd. 

Meer uitleg hierover krijgt u in Module 4 van de opleiding. 

 Een artikel kan bestaan uit verschillende onderdelen. We spreken dan van een samengesteld artikel. 
Of het kan op zijn beurt deel uitmaken van een samenstelling. Deze werkwijze is bedrijfsspecifiek en 
maakt geen onderdeel uit van deze opleiding. 

 

Oefening 

Maak een nieuw artikel aan: 

Artikelnr.:   IPHONE12-128GB 
Benaming:   iPhone 12 128 Gb Blauw 
Groep:    Apple 
Leverancier:   Apple (voorkeur) 
Artnr. Apple:   793664 
Bruto Aankoop:   899.00 € 
Korting aankoop:  25% 
Verkoopprijs:   899.00 € incl. BTW (Prijs 1) 
Bijdrage:   Recupel 0.5 € 
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U verkoopt dit artikel ook in de versie met 256 Gb.  De gegevens die wijzigen zijn: 

Artikelnr.:   IPHONE12-256GB 
Benaming:   iPhone 12 256 Gb Blauw 
Artnr. Apple:   793663 
Bruto Aankoop + Verkoop: 949.00 € 

 

U kan een bestaand artikel integraal kopiëren via de knop Kopieer Artikel in de menugroep 
Verwerking.   

Geef vervolgens het nieuwe artikelnummer in en pas de gegevens aan die wijzigen t.o.v. het 
oorspronkelijke artikel. 
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Factureren 

 

Ingeven van een verkoopbon 

 

EEN VERKOOPBON IS DE BASIS VAN EEN FACTUUR 

 

Klik onder KMO-Beheer in de menugroep Verkoop op Verkoopbonnen. 

 

 

Elk scherm dat u opent in Adsolut wordt getoond in grid-weergave. Dit betekent in dit geval dat er 
een lijst verschijnt van de reeds bestaande verkoopbonnen. Let op: enkel de openstaande, d.w.z. 
de niet gefactureerde verkoopbonnen worden getoond. 

Standaard past Adsolut een filter toe, waardoor enkel de openstaande bonnen verschijnen. Deze 
filter is onderaan het scherm te zien: 

 

 

Desgewenst deactiveert of verwijdert u de filter.  Via “Bewerk Filter” rechts beneden kan u de 
filter verder uitbreiden of aanpassen. 

Om een nieuwe verkoopbon te openen, klikt u in de menugroep Data-acties op Nieuw.  U kan ook de 
toetsencombinatie CTRL+N gebruiken. 
 

 
 



 

 

 Adsolut KMO-beheer - Facturatie                                25 

 

Het scherm bestaat uit 3 delen: 

• De hoofding met het bonnummer, de gegevens van de relatie, de eventuele omschrijving, … 

• De tabbladen met de inhoud van de bon en het detail van de artikels, gegevens i.v.m. 
bijkomende info, gekoppelde prestaties, betalingen en agenda-afspraken 

• Het slot met de totalen van de aangerekende artikels, prestaties en bijdrages, de 
winstmarges en de gegevens i.v.m. de factuur indien de bon gefactureerd is 
 

De hoofding 
 

 

 

Volgende gegevens zijn verplicht in te geven: 

• Het boek waarin de verkoopbon wordt bewaard en het nummer. Adsolut kent dit nummer 
automatisch toe, het eerstvolgend documentnummer en het formaat ervan bepaalt u in het 
betreffende boek. Ook het dagboek (boekhoudkundig) waarin de gefactureerde 
verkoopbonnen worden geboekt geeft u onderaan mee. 
 
➔ Boeken creëert u via Systeembeheer, Algemeen, Boeken 

 

 
 

• De relatie waarvoor de verkoopbon wordt gemaakt 

• De datum van de verkoopbon 

Volgende gegevens kan u bijkomend ingeven: 

• De contactpersoon van de relatie. Indien u ook het mailadres van de contactpersoon hebt 
ingevuld in de relatiefiche stelt Adsolut dit automatisch voor indien u de verkoopbon gaat 
mailen naar de relatie. Indien de contactpersoon nog niet bestaat, kan u hem hier creëren 
door te klikken op de drie puntjes achteraan het betreffende veld of via Ctrl +. 

• Het ordernummer (PO-Nr) van de klant 

• De omschrijving van de bon 

De Vertegenwoordiger wordt ingevuld vanuit de relatiefiche. Indien er in de fiche geen 
vertegenwoordiger is ingegeven, kan u hem hier selecteren via het drop down menu. Het is ook 
mogelijk om in de bon de voorgestelde vertegenwoordiger te wijzigen. Als u dit doet, geldt dit 
enkel voor de huidige bon. De vertegenwoordiger wijzigen in de relatiefiche kan via de drie puntjes 
naast het veld Relatie of via Ctrl +. 
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De tabbladen 
 

Tabblad Artikels 

Hier geven we de artikels (zowel diensten als goederen) in die aan de klant geleverd zijn. 

Een artikel opzoeken in het artikelbestand kan op verschillende manieren: 

• Door de barcode ervan te scannen 

• Door de leverancier en/of het artikelnummer van de leverancier van het artikel op te 
zoeken 

• Door het artikelnummer of de artikelnaam in te geven. Het kan handig zijn om te klikken in 
het veld Artikel en vervolgens een sterretje (*) in te geven. Afhankelijk van de gekozen 
standaard zoekmethode, zoekt Adsolut op deze manier onmiddellijk in de kolom 
Omschrijving, Artikelnummer, …  
 

 
 

• Adsolut haalt de gegevens van het gekozen artikel op alsook de prijs, de eventuele korting, 
…  die bij de gekozen relatie hoort. Al deze gegevens zijn wijzigbaar. 

• Vergeet niet om het aantal in te geven in de kolom Fakt. Aant. Zo niet wordt er voor de 
betreffende lijn niets aangerekend. 

Uiteraard is het ook mogelijk om los van artikels een verkoopbon op te maken. Dit kan door de 
geleverde diensten of goederen te specifiëren in de kolom Omschrijving en de aantallen, prijs, 
korting, … manueel in te vullen in de betreffende kolommen. 

 

Tabblad Bon Info  

Na het ingeven van de relatie vult Adsolut ook op dit tabblad een aantal velden in. Alle 
voorgestelde gegevens zijn wijzigbaar. Ook hier geldt de regel dat, indien u de wijzigingen blijvend 
wilt opslaan, u de relatiefiche dient aan te passen door in het veld van de relatie achteraan op de 
drie puntjes te klikken. 
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Tabblad Teksten  

Hier kunt u bijkomende info m.b.t. de verkoopbon ingeven. 

De tekst die u bij Memo bon invult kan desgewenst worden afgedrukt op de bon. 

Tabblad Prestaties 

Op dit tabblad kunnen de prestaties die gerelateerd zijn aan deze bon, gekoppeld worden. 

Tabblad Betaling 

Hier vindt u de gegevens m.b.t. de betaling van de verkoopbon geregistreerd via de kassamodule. 

Tabblad Planning 

Dit tabblad toont de agenda afspraken m.b.t. deze verkoopbon. 

 

Het slot 
 

Adsolut neemt elke lijn die in het detail met een aantal en een bedrag is ingegeven op in de 
berekening van de totalen. Deze zijn opgesplitst per onderdeel, dit houdt in dat er een totaal wordt 
weergegeven van de artikels, de prestaties, de bijdragen en het leeggoed. 

 

 

Via Acties bovenaan in het menu kan u de verkoopbon printen of mailen.   

 

In functie van de instellingen in uw dossier kunnen er meerdere layouts beschikbaar zijn. 

 

Indien u mailt, stelt Adsolut standaard het mailadres van de gekozen contactpersoon voor.  U kan 
dit adres uiteraard wijzigen. U kan ook bestemmelingen toevoegen. 
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Oefening 

Maak een verkoopbon voor relatie Den Kerselaer. We leveren met spoed een adapter 65W met 
netkabel en rekenen voor de spoedlevering €25 aan. 
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Factureren van een verkoopbon  

 

Factureren van een verkoopbon kan vanuit de lijst van de openstaande bonnen of vanuit de 
geopende verkoopbon zelf. 

De status van de verkoopbon vindt u rechtsboven in de betreffende bon. 

 

Onder de menugroep Facturatie vindt u volgende mogelijkheden: 

 

• Klaar voor facturatie: na controle van de juistheid van de verkoopbon krijgt deze de status 
“Klaar voor facturatie.” De bon wordt op een later tijdstip gefactureerd. 
 

• Facturatie: de verkoopbon wordt onmiddellijk gefactureerd. 
 

• Handel af: de verkoopbon wordt afgehandeld zonder factuur. Deze werkwijze heeft invloed 
op de stock van de verkochte artikels zonder dat er een factuur gemaakt wordt.  

 

Als u de verkoopbon factureert verschijnt een bijkomend scherm waarin het programma de 
factuurdatum en de vervaldatum voorstelt. De vervaldatum wordt opgehaald uit de relatiefiche. 
Beide data kan u in de betreffende velden wijzigen. 

Klik op “Factureer” om de factuur effectief te genereren. 

 

 

Afhankelijk van de instellingen in de relatiefiche zal de factuur geprint en/of gemaild worden. 
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Oefening 

Verkoop en factureer een iPhone 12 256 Gb aan relatie Hot Air Events. De levering is gebeurd in het 
magazijn in Lier. De contactpersoon is Veerle Vandebosbeek. Activeer de kolom die de recupel 
bijdrage weergeeft op het tabblad Artikels. 
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Crediteren van een verkoopbon 

Manuele creditnota 
In essentie is de werkwijze om een creditnota te maken identiek aan het maken van een factuur.  
Ook hier geldt dat de basis van de creditnota een verkoopbon is. Vermits we de aantallen op een 
creditnota negatief ingeven, spreken we in dit geval van een terugname. 

 Een creditnota wordt gemaakt door de aantallen negatief in te geven. 

 

Oefening 

Maak een creditnota aan dhr. Ward Elsen van Armitron computers voor 10 pakken canon printpapier 
van 500 vellen.  

 

Creditnota op basis van een bestaande factuur 
Een eerder gemaakte factuur kan u integraal of gedeeltelijk crediteren. Best roept u de betreffende 
verkoopbon/factuur op via de relatiefiche. Het tabblad Historiek, subtabblad Verkoopbonnen geeft 
een overzicht van alle verkoopbonnen. De kolom Status bon geeft weer of de bon al dan niet 
gefactureerd is.  

Dubbelklik op de betreffende lijn om de verkoopbon/factuur te openen. 

 

 

 

Klik in de geopende verkoopbon bovenaan in de menugroep Verwerking op Kopieer document en klik 
op Ja als Adsolut vraagt om de verkoopbon te kopiëren. 
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Klik eveneens op Ja op de vraag of u een terugname nota wenst te maken.  

 

 

 

 Deze procedure kan u eveneens gebruiken om een effectieve kopie van de verkoopbon te maken.  
Antwoord dan “Neen” op de vraag of het om een Terugname nota gaat. 

 

Adsolut geeft u vervolgens de keuze om het nieuwe document te openen. 

De nieuwe bon is een exacte kopie van de gemaakte factuur en de aantallen zijn NEGATIEF. 

 

 

 

Alle velden van de bon zijn op dit ogenblik nog wijzigbaar: aantallen, prijzen, kortingen, …  

Eventueel kunnen aan deze bon ook artikels worden toegevoegd of gewijzigd. Ook het verwijderen 
van een artikel is mogelijk indien u slechts een gedeelte van de factuur wenst te crediteren. 

Het voordeel van deze werkwijze ligt in het feit dat er gebruik gemaakt wordt van het originele 
onderliggende document (de factuur).  Dit garandeert het terugnemen van het correcte artikel (of 
artikels) hetgeen voor de stock belangrijk is. De goederen komen via de creditnota immers terug in 
de voorraad. 

Ook worden met deze werkwijze de oorspronkelijk aangerekende prijs en de eventueel toegekende 
korting opnieuw gebruikt.  Als u een manuele creditnota maakt, haalt Adsolut de prijzen op uit de 
artikelfiche. Indien er tussen de oorspronkelijke factuur en de creditnota een prijsstijging is 
doorgevoerd, crediteert u meer dan er oorspronkelijk gefactureerd is. Deze situatie is uiteraard te 
vermijden. 
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De uiteindelijke creditnota bekomt u door bovenaan in de menugroep Facturatie te klikken op 
Factureer. Verifieer de factuur- en vervaldatum en klik nogmaals op Factureer. 

 

 

Oefening 

Crediteer de factuur van relatie Den Kerselaer.   
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Herafdrukken of opnieuw mailen van een verkoopbon 

 

Een verkoopbon die nog niet gefactureerd is, vindt u terug in het overzicht dat verschijnt als u in de 
menugroep Verkoop klikt op Verkoopbonnen. Hier kan u de bon in kwestie snel terugvinden door in 
de filterrij te filteren op relatie, op datum, op omschrijving, … 

De bon opnieuw afdrukken of mailen kan zowel vanuit dit overzicht als vanuit de geopende bon. 

Indien u vanuit het overzicht werkt volstaat het om op de lijn van de betreffende bon te klikken en 
bovenaan in de menugroep Acties voor Print of Email te kiezen. Vervolgens verifieert u de lay-out 
en u vraagt een Preview (afdrukvoorbeeld) of een echte afdruk indien het om een herafdruk gaat.  

Als u de bon opnieuw wilt mailen past u in het scherm dat verschijnt eventueel de tekst aan 
alvorens u effectief mailt. Ook hier kan u desgewenst eerst een afdrukvoorbeeld bekijken. 

De werkwijze vanuit de geopende bon is identiek. U opent een bon door erop te dubbelklikken. 

 

 

 

Herafdrukken of opnieuw mailen van een factuur of creditnota 

 

Een bon die gefactureerd of gecrediteerd is, kan u opnieuw afdrukken via de boekhouding. U gaat 
hierbij als volgt te werk. 

Klik bovenaan in het menu op Boekhouding en kies in de menugroep Ingave voor Verkopen. De lijst 
van de gemaakte facturen en creditnota’s verschijnt. Gebruik de filterrij om het betreffende 
document te vinden en activeer de lijn door erop te klikken. 

Kies vervolgens in de menugroep Afdrukken voor Afdruk Factuur of Email Factuur om de gewenste 
actie uit te voeren. 

 

 

 

  



 

 

 Adsolut KMO-beheer - Facturatie                                36 

Sneltoetsen 

Esc Maak het veld leeg 

CTRL+N Nieuw record 

CTRL+S Opslaan 

CTRL+Z Ongedaan maken 

CTRL+D Verwijderen 

CTRL+P Afdrukken 

CTRL+M Mailen 

CTRL+F4 Actieve tabblad sluiten 

ALT+F4 Programma sluiten 

F5 Scherm verversen 

F2 Wisselen tussen lijstweergave en record 

CTRL+F12 Tabstop-instelling activeren/deactiveren 

SHIFT+F7 Factureer 

F7 Klaar voor facturatie 
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Instellingen 

Aanspreking Systeembeheer, Algemeen 

Artikel bijdrage Parameters, Artikels 

Artikel kortingsgroepen Parameters, Artikels 

Artikelgroepen Parameters, Artikels 

Artikelmerken Parameters, Artikels 

Betalingsvoorwaarden Parameters, Boekhouding 

Boeken Systeembeheer, Algemeen 

Blokkeringen Systeembeheer, Instellingen Logistiek Beheer 

Btw-regimes Parameters, Boekhouding 

Gemeente Systeembeheer, Algemeen 

Landen Systeembeheer, Algemeen 

Prijscategorie Systeembeheer, Instellingen Logistiek Beheer 

Relatie kortingsgroep Parameters, Aankoop/Verkoop/Service 

Vertegenwoordigers KMO-beheer, Verkoop 

 


