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1 Inleiding 

Adsolut Express neemt een centrale plaats in de organisatie van uw kantoor. Naast het beheer van uw cliënten 
en bijhorende relaties en het archiveren van uw documenten zal Adsolut Express u ook toegang verschaffen tot 
de Kluwer accounting en postaccounting software. U kan er ook, via het fiscaal dossier, jaar- en andere 
tussentijdse rapporten aanmaken over boekjaren van uw klanten. 
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2 Adsolut Express 

2.1 Adsolut Express starten 
Om Adsolut Express te starten, dubbelklikt u op onderstaand icoontje op uw Windows bureaublad. 

 

 

 

Eenmaal het inlogscherm verschijnt, brengt u uw loginnaam en paswoord in en bevestigt u dat via de “Enter” 
toets of door te klikken op de “Start” knop. Hierna start Adsolut Express op en hebt u de keuze om te werken in 
het kantoorbeheer of in een boekhouddossier van een klant. 

 

 

 

 Het gebruikersbeheer kan u zo instellen dat een bepaalde gebruiker steeds een boekhouddossier van 
een klant opent. 

 Een gebruiker kan slechts op 1 toestel tegelijkertijd ingelogd zijn in Adsolut. 
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2.2 Opbouw en algemene werking van de schermen 
Linksboven op het scherm vindt u volgende knoppen: 

2.2.1 De werkbalk Snelle Toegang 
Standaard is de werkbalk Snelle Toegang als volgt samengesteld: 

 

- de Adsolut Calculator (niet die van uw operating system) 
- Features Adsolut (toont u een lijst van recente aanpassingen in Adsolut) 
- ISL (voor schermovername door onze helpdesk) 

Elke gebruiker kan deze werkbalk aanpassen door met de muis rechts te klikken op een menu item. Hierbij 

verschijnt deze melding  

2.2.2 De menu balk 
De menu balk bevat de voornaamste elementen van uw Adsolut. Klik op een menu om het bijhorende lint te 
zien te krijgen dat de knoppen/functionaliteiten bevat voor dat menu: 

 

2.2.3 De Adsolut knop 
 

Via de Adsolut knop kan u een ander dossier openen, het programma 
afsluiten, afmelden of de Gebruikersinstellingen aanpassen. 

 

 

 

 

2.2.4 De systeembalk 
Helemaal onderaan vindt u de systeembalk … 

 

Met achtereenvolgens: het dossier dat u open hebt (hier het MASTERKB of kantoorbeheer), de ingelogde 
gebruiker en de Adsolut versie, eventueel gevolgd door een boodschap i.v.m. met een volgende versie die klaar 
staat voor installatie. 
Rechts ziet u het actieve boekjaar, de datum, het uur en 2 ruimtes voor de Shift Lock en de Num Lock van uw 
toetsenbord. 

 Als er een nieuwe versie klaar staat voor installatie, zal u daarvoor 30 dagen de tijd krijgen. Eenmaal 
die 30 dagen verlopen, zal u het programma niet meer kunnen starten. 
Meer info over het updaten van Adsolut vindt u in het artikel Hoe kan ik een update van Adsolut 
installeren?  

https://taasupport.wolterskluwer.be/customers/kA007000000L2tO?name=Hoe-kan-ik-een-update-van-Adsolut-installeren&language=nl_NL
https://taasupport.wolterskluwer.be/customers/kA007000000L2tO?name=Hoe-kan-ik-een-update-van-Adsolut-installeren&language=nl_NL
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2.3 Gegevensscherm 
Elk gegevensscherm gaat steevast open in navigatiemodus (overzicht). Vanuit dit venster kan u altijd deze 
functies uitvoeren: 

- Opzoeken en selecteren 
- Rapporten maken en afdrukken 
- Nieuwe gegevens toevoegen 

 

 

In bovenstaand voorbeeld is het scherm Relaties geopend. Het geopende scherm verschijnt ook onder de 
menu balk onder de vorm van een tabblad. De menu balk toont nu de rubrieken en menupuntjes die van 
toepassing zijn op het geopende scherm. 

 Een relatie kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn, die klant is, prospect, bestuurder of 
andere. 

 

2.3.1 Opzoeken en filteren 
De autofilter rij vindt u standaard terug als eerste lijn onder de kolomhoofden. 

 

Filters kunnen gecombineerd worden met elkaar; u kan ook gebruik maken van generieke lettertekens om een 
filter te bepalen. 

De volgende generieke lettertekens worden herkend : 

Teken Functie Voorbeeld Resultaten uit bovenstaand beeld 

% Zoeken met 1 of meerdere onbekende 
karakters 

%estt 
 

“testtaal” en “testtaal2” 

* Zoeken met een onbekend woorddeel *estt “testtaal” en “testtaal2”  

_ Zoeken met 1 onbekend karakter t_st “test”, “testtaal” en “testtaal2”   

 

Wanneer een filter ingesteld wordt, verschijnt die links onderaan in de statusbalk van de tabel. 
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Om de filter te wissen klikt u vooraan op de X. De filter uit- en terug aanzetten kan u via het vinkje. 

U zal merken dat heel wat tabellen in Adsolut voorzien zijn van standaard filters. 

Het Relaties scherm bv. toont u alleen de actieve relaties die geen bestuurder zijn. 

 

 

Als u dat wenst, kan u het zoekpaneel zichtbaar maken. 

 

 

Klik hiervoor rechts met de muis op een kolomhoofd en kies in het menu dat verschijnt ‘Toon zoekpaneel’. De 
tekst die u hier ingeeft, wordt gezocht in alle kollommen die in de tabel zichtbaar zijn: 

 

 Wenst u het zoekpaneel altijd ter beschikking te hebben in het Relaties scherm, dan klikt u met de 
rechtermuis knop op een kolomhoofd en kiest u voor ‘Bewaar layout’. 
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2.3.2 Kolommen aanpassen 

 Alle kolom instellingen zijn user gebonden. 

 

In eender welke tabel in Adsolut, kan u de kolommen van een gegevensscherm zelf kiezen die u wenst te zien. 
Met een rechtermuis klik op een kolomhoofd kan u de ‘Veldkiezer’ oproepen. 

 

Dat levert u een alfabetische lijst op van alle mogelijke velden die u kan toevoegen tot de tabel. Dubbelklik een 
veld om die rechts van de tabel toe te voegen. U kan een veld ook slepen naar de tabel en een plaats geven 
tussen 2 kolommen. 

De volgorde van de kolommen kan u aanpassen door de kolommen te verslepen. Ook de breedte kan u 
aanpassen door de muis te positioneren tussen 2 kolomhoofden en de scheiding tussen de 2 kolommen te 
verplaatsen naar links of rechts. Daar dubbelklikken zorgt er voor de kolom links zo breed wordt als nodig. 
U kan dit ook doen voor alle kolommen in de tabel. 

   

 

In hetzelfde menu kan u ook een sortering opzetten op een bepaalde kolom. Dat wordt dan als volgt zichtbaar 
via het pijltje rechts in : 

  voor oplopend gesorteerd, of 

 voor aflopend. 

 U kan de sortering makkelijker opzetten door 1 maal te klikken op de kolomhoofding ‘Naam’ 
bijvoorbeeld. Een volgende klik zal de sortering omdraaien. 

 

- Best passend : voor de kolom waar je rechts klikte met de muis 
- Best passend (alle kolommen) : voor alle kolommen in de tabel 
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Elke kolom kan ingesteld worden als ‘Standaard 
zoekveld’. Dat houdt in dat wanneer u een 
gegevensscherm opent en meteen een tekst intikt, 
die tekst in die kolom wordt gezocht en zichtbaar 
wordt in de filterrij voor dat veld. 

Klik met de rechter muis knop op een veld en 
selecteer ‘Standaard zoekveld’. 
Bewaar daarna de layout voor deze tabel via 
eenzelfde rechtermuisklik en selecteer ‘Bewaar 
layout’. 

 

 

 

2.3.3 Groeperingen 
Boven de kolomhoofding vindt u het groeperingspaneel. Het volstaat om er een kolomhoofd in te slepen om 
een groepering in te stellen. 

 

In onderstaand voorbeeld hebben we eerst het veld ‘Relatietype’ en daarna de ‘Gemeentenaam’ naar het 
groeperingspaneel gesleept. 
Elke groepering kan u openen met de + of terug sluiten door op het minteken te klikken. Via een rechter muis 
klik in het groeperingspaneel krijgt u nog meer mogelijkheden zoals de groepering volledig uit- of 
samenvouwen. 
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2.3.4 Samenvatting onderaan 
In de balk onderaan de tabel kan u 
samenvattingen instellen per kolom via een 
rechter muisklik onderaan die kolom. 

U kan er een som maken, het aantal 
weergeven, gemiddelde bepalen, … voor de 
ganse tabel, of voor alleen maar de selectie 
die u aanduidt. 

Zoals in het voorbeeld hiernaast kan u 
meerdere getallen combineren via de knop 
‘Voeg Samenvatting toe’. 

 

 

 

2.3.5 Layout en filter bewaren 
Elke aanpassing die u uitvoert in een gegevensscherm, zij het aan filters, kolommen, sortering, groepering, 
standaard zoekveld of samenvatting, is niet automatisch opgeslagen. Wanneer u het scherm afsluit en opnieuw 
opent, zal u merken dat de aanpassingen verdwenen zijn. 

Om uw aanpassingen bij te houden, dient u de layout te bewaren via 
een rechter muisklik op de kolomhoofding en ‘Bewaar layout’ te 
selecteren. Voor filter instellingen kiest u specifiek voor de knop 
‘Bewaar filter’. 

U kan via de knoppen ‘Bewaar layout als’ en ‘Bewaar filter als’ uw 
instellingen ook een naam geven om verschillende versies bij te 
houden en die later terug oproepen via de knoppen ‘Toon layout’ en 
‘Toon filter’. 

 

 Alle layout en filter instellingen zijn user gebonden. 
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2.3.6 Afdrukken en exporteren 
In elke tabel in Adsolut hebt u meerdere mogelijkheden om af te drukken of te exporteren. Met een rechter 
muisklik ergens in de tabel krijgt u volgende opties te zien: 

 

 

Het afdrukken en afdrukvoorbeeld gebeurt steeds in ‘Portrait’, tenzij u ‘Landscape’ kiest. 

Na de optie ‘Exporteer’, dient u nog te kiezen in welke formaat u dat wil. Daarna zal u een folder en naam 
kunnen kiezen waar u het bestand kan opslaan. 

De andere mogelijkheden in dit menu komen later aan bod. 

 

2.3.7 Detail regel selecteren en openen 
Via filteren, groeperen, sorteren en verschillende zoekfuncties, kan u de gewenste regel dubbelklikken om de 
detailfiche te openen. 

 Via de functietoets F2 op uw toetsenbord of de knop  in het menu kan u terug 
naar de volledige weergave van de tabel. En terug naar de detailfiche 

In deze detailfiche kan u volgende ‘Data acties’ uitvoeren (er is ook telkens een toetsenbord combinatie 
voorhanden): 

 

- Een nieuwe fiche toevoegen (CTRL + N) 
- Een detailfiche opslaan (CTRL + S) 
- Een fiche verwijderen (CTRL + D) 
- Navigeren in de lijst of weergave met in wijzerzin naar de eerste, de vorige, de volgende en uiteindelijk 

de laatste 
- De tabel/lijst vernieuwen (F5) 
- Uw laatste actie(s) ongedaan maken (CTRL + Z) = terug naar de laatst opgeslagen versie 
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 Een detailfiche kan u alleen maar verwijderen als er geen linken zijn naar andere tabellen of 
historieken. 

 Met de navigatie knoppen doorloopt u de lijst zoals die is gesorteerd en gefilterd. 

De knop ‘Historiek’ geeft u een overzicht van de aanpassingen die doorgevoerd zijn op verschillende fiches via 
de optie ‘Tabel’. De optie Print/Mail/Fax levert u info over de welke fiches en wanneer die zijn afgedrukt, 
gemaild of gefaxt. 

Met de knop ‘Nieuwe taak’ kan u gekoppeld aan een bepaalde fiche een taak aanmaken die vervolgens 
zichtbaar wordt als u uiterst rechts in Adsolut het ‘To Do’ paneel opent.  

2.3.8 De detailfiche en de Tabstop 
Met de Enter toets op uw toetsenbord, of de Tab (links van de ‘A’), kan u van het ene veld naar het andere 
navigeren binnen een detailfiche. Ook met de pijltjestoetsen kan u de cursor makkelijk verplaatsen binnen een 
fiche. Wellicht klikt u eenvoudig met de muis op het gewenste veld. 

Met de Tabstop functionaliteit (ook CTRL + F12) kan u bepaalde velden uitschakelen voor het gebruik van de 
Enter of Tab toets. Dit om het invullen van nieuwe fiches te vergemakkelijken. 

 

Klik op de knop Tabstop waarna u alle velden in het groen omkaderd aantreft. 
Klik bepaalde velden aan, zoals in het voorbeeld hieronder; de foto, de roepnaam, de vestiging, … zodat die 
velden rood omkaderd worden. 
Klik nogmaals op de Tabstop in het menu om uw aanpassingen te bewaren. 
Hierna kan u met de Enter en Tab toets navigeren doorheen de fiche waarbij de rood omkaderde velden zullen 
worden overgeslagen. 

 

 De volgorde waarin u met de cursor de velden aandoet, kan niet worden gewijzigd. 
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2.4 Gebruikersbeheer 
Om de gebruikers te beheren in Adsolut dient u over administrator rechten te beschikken. 

2.4.1 Een nieuwe gebruiker aanmaken 
Open het Gebruikersbeheer via het menu Systeembeheer en klik op de eerste knop linksboven in het lint 
Nieuw. Vervolledig het scherm met de gegevens van de nieuwe gebruiker en laat het veld Administrator 
uitgevinkt als het om een gewone gebruiker gaat. 

 

 Onderaan het Gebruikersbeheer ziet u het maximum aantal gebruikers afhankelijk van het aantal 
licenties waarover u beschikt. Eenmaal het maximum bereikt zal u geen nieuwe gebruiker meer 
kunnen aanmaken. 
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2.4.2 Gebruikersinstellingen 

Via de Adsolut knop   komt u via de Gebruikersinstellingen in volgend scherm. 

 

Hier kan u een aantal instellingen voor de ingelogde medewerker beheren: 

- Taal waarin de medewerker werkt in Adsolut 
- Lettertype, interface skin en de kleur van het actieve veld 
- TAPI instellingen (wachtmuziek voor telefooncentrale, niet in de versie Express) 
- Wachtwoord 
- Auto lock programma: standaard gaat Adsolut in standby wanneer u 10 minuten niet actief bent. 
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2.5 Structuur van Adsolut 
Adsolut is opgebouwd in 4 modules : 

2.5.1 Adsolut Express 
Adsolut Express is de centrale software waarin u uw dossiers beheert. Uw klanten dus, maar ook hun relaties 
die u nodig hebt om alle taken te kunnen vervolledigen in de loop van hun boek- of inkomstenjaar. 

Daarnaast kan u voor uw klanten alle documenten opslaan in Adsolut, de boekhouding opstarten en 
doorstarten naar uw post accounting Kluwer software. 

In het fiscaal dossier kan u voor elke klant een jaarrapport of tussentijdse rapporten opmaken. 

2.5.2 Kantoorbeheer Compleet (betalend) 
Het volledige Kantoorbeheer is een betalende module waarin u naast het beheer van uw relaties en hun 
documenten, ook facturatie, takenopvolging en cliënten acceptatie ter beschikking hebt. 

Ook hier kan u doorstarten naar de boekhouding van uw eigen kantoor en die van uw klanten, en doorstarten 
naar de Kluwer post accounting tools. 

In het fiscaal dossier kan u voor elke klant een jaarrapport of tussentijdse rapporten opmaken. 

2.5.3 KMO-beheer (betalend) 
Deze Adsolut module is gericht op de KMO’s. Bedrijven uit diverse economische sectoren voeren hiermee hun 
volledige administratie, beheer van aankopen, verkopen, stock en processen. 

2.5.4 Boekhouding (betalend) 
Voor het voeren van een volledige boekhouding voor zowel fiduciaires als KMO’s, volledig conform aan de 
geldende regelgeving. 
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2.6 De basis: Adsolut Express 
In de module Adsolut Express, in het Relaties scherm, maakt u nieuwe relaties aan. Nier alleen voor uw 
klanten, maar voor elke relatie die betrokken is bij de uitvoering uw boekhoudkundige en fiscale taken voor die 
klant. 

 In Adsolut Express wordt een dossier beschouwd als een "relatie". 

 

 

Naargelang de Kluwer software waarover u beschikt, zijn bepaalde velden al dan niet van belang om in te 
vullen. 

 

PB, Accon, VenB en andere Kluwer software halen heel wat data op uit het MasterKB van Adsolut Express. 

Verder in deze handleiding bespreken we welke informatie u dient bij te houden en belangrijk is voor het 
gebruik van onze andere Kluwer software. 

2.6.1 Relaties aanmaken 
Een relatie in Adsolut wordt niet alleen gebruikt voor uw klanten, maar ook voor alle natuurlijke en 
rechtspersonen waarmee u contact hebt. En ruimer nog, waarmee uw klanten contact hebben en waarvan u 
info nodig hebt voor de uitoefening van uw boekhoudkundige en fiscale werkzaamheden voor die klanten. 

U zal er dus ook uw leveranciers kunnen bijhouden, evenals prospecten, revisoren, advocaten, financiële 
instellingen, notarissen, gewone contactpersonen, partners, kinderen, personen ten laste, … van uw klanten.  

 

Via het menu Kantoorbeheer opent u het Relaties scherm 

 

 

Hier kan u een bestaande relatie openen, of een 
nieuwe creëren via de knop ‘Nieuw’ in de menu groep 
‘Data acties’. (toetsenbord combinatie CTRL + N) 

Als u met de muis over de knoppen glijdt, en even 
wacht, verschijnt er een tekstballon die u de 
toetsenbord combinatie onthult. 
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Het bovenste gedeelte van het relatie scherm bevat de basisgegevens. Hier kan u ook instellen over welk type 
relatie het gaat in het veld Klant/Prospect/Andere. 

Start met het relatietype: rechtspersoon of natuurlijk persoon. 

Indien u dat wenst, kan u ook al de code invullen in het geval u voor deze relatie een code gebruikt in een 
andere software (bv. het klantnummer in uw boekhouding). Zo niet zal Adsolut automatisch een code 
genereren bij het opslaan van de fiche. 

De relatie slaat u op met de knop ‘Opslaan’ uit het lint onder het menu Relaties. Of gebruik de toetsen 
combinatie CTRL + S. 

2.6.2 Gegevens ophalen via VIES  
U kan alle velden manueel invullen. Maar veel makkelijker is na het relatietype, het BTW nummer van uw 
relatie in te vullen. Via het groene vinkje ernaast, of door Entertoets te tikken op uw klavier, kan u meer 
gegevens ophalen via VIES (Vat Information Exchange System) of Companyweb (tenminste als uw kantoor 
geabonneerd is op Companyweb). 
Hierna verschijnt volgende vraag: 

 

Kies ‘Ja’ om de gegevens over te nemen in uw relatiefiche. 

Relatietype en VIES-gegevens zijn ingevuld zodat u de relatie kan bewaren, bv. via de toetsenbord combinatie 
CTRL + S. Adsolut kent zelf een nummer toe als u geen nummer hebt ingebracht, hier 100036. 
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2.6.3 Gegevens ophalen via Companyweb 
Hiervoor dient uw kantoor een abonnement te hebben bij Companyweb. Uw login gegevens op Companyweb 
dient u eerst in te stellen via het menu Parameters, knop Instellingen. 

 

Zoek de instelling Companyweb door bvb te filteren op het veld Code. Tik er bvb com … 
Dubbelklik de instelling COMPANYWEB en vervang login en paswoord door uw login gegevens voor 
Companyweb. Zorg er evenwel voor dat de vierkante haken blijven staan. 
En sla uw aanpassing op. 

 

 U zal Adsolut moeten herstarten om de nieuwe instelling voor Companyweb te kunnen gebruiken. 

 

 

 
Als alle velden zijn ingevuld, slaat u de fiche op via de toetsenbord combinatie CTRL + S of via de knop 
‘Opslaan’ linksboven in het lint. 
 
Nu uw Companyweb login is ingesteld in Adsolut, kan u in een relatie via de knop Companyweb in het lint 
boven, financiële informatie ophalen over uw relatie. 
In de tab ‘Basisgegevens’ van de relatiefiche hebt u links in de marge de rubriek Companyweb. In het scherm 
rechts vindt u een knop ‘Volledig rapport’  
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2.6.4 Eid inlezen 

2.6.4.1 Via kaartlezer 

Als u een relatiefiche open hebt voor een natuurlijke persoon, kan u de (Belgische) identiteitskaart inlezen. 
Hiervoor hebt u een kaartlezer nodig die aangesloten is op uw toestel. Maar ook de eidViewer software moet 
geïnstalleerd zijn. Die kan u gratis downloaden en installeren via de site https://eid.belgium.be/nl. 

1. Nieuwe relatie: 

• Creëer eerst een nieuwe relatie van het type natuurlijke persoon en sla op. Er wordt 
automatisch een code toegekend door Adsolut als u die niet hebt ingebracht. 
Andere gegevens moeten niet worden ingevuld vermits die uit de eid kaart zullen worden 
opgehaald. 

• Breng de eid kaart in de kaartlezer en klik vervolgens op de knop ‘Lees eid’ uit het lint, in de 
groep ‘Acties’. 

 
 
Kies ‘Kaartlezer’ en selecteer ‘Lees in’ 

 
De gegevens worden automatisch van de kaart ingelezen in de nieuwe relatiefiche. Het PDF 
bestand wordt hierbij ook opgeslagen. U vindt alle eid velden en een link naar de PDF in de 
tab ‘Basisgegevens’ in de rubriek ‘Personalia’. 
 

 
 

  

https://eid.belgium.be/nl
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De PDF kan u ook terugvinden in het documentenbeheer van de relatie (meer info in het 
hoofdstuk Documentenbeheer) in de folder AWW\Klantenonderzoek\Verificatie cliënt\eID. 

 
 

 

 
2. eID inlezen in bestaande relatie : 

• Open de bestaande relatiefiche waar je de eID gegevens wenst in te lezen 

• Breng de eID in de kaartleze en klik op ‘Lees Eid’ 

 
 

• Volgende boodschap verschijnt waar u met ‘Ja’ kan antwoorden om de gegevens van de 
relatie te overschrijven. 
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2.6.4.2 Via eid bestand 

Dankzij de software eidViewer kan u eID kaarten bewaren als eid bestand. Ook uw klanten kunnen dat, 
tenminste als ze over de eidViewer software beschikken op hun pc en een kaartlezer. Als de klant u dat 
bestand bezorgt, kan u het, wanneer u wenst, inlezen in Adsolut Express. 

 

Om het bestand in te lezen in Adsolut Express, volgt u volgende stappen 
1. Klik op ‘Lees eid’ in het Relaties scherm in de groep Acties 
2. Kies Eid-bestand 
3. Zoek het bestand *.eid 
4. Selecteer het bestand *eid 
5. Klik Open 
6. En klik Lees in 

 

Net als bij het inlezen via de kaartlezer worden de gegevens van de eid opgenomen in de relatiefiche. Ook de 
PDF wordt opgeslagen in het documentenbeheer van de relatie.  
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2.6.5 Foto of logo toevoegen aan een relatie 
Tijdens het inlezen van de eID wordt de foto van uw relatie automatisch ingelezen? 

Om de foto later aan te passen, of een logo toe te voegen voor een rechtspersoon, kan u rechts klikken op de 
ruimte daarvoor voorzien linksboven in de relatiefiche. In het menu kiest u ‘Laden’ waarna u het bestand kan 
inlezen. Een ruime selectie aan beeldbestandstypes is mogelijk. 

 

Zoek uw beeldbestand en Open. 
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2.6.6 Instellen volmachthouder 
Met het instellen van de volmachthouder duidt u de contactpersoon aan die zal gebruikt worden in de Kluwer 
post accounting software. 

Bij wijze van voorbeeld stellen we een volmachthouder in die zal worden meegenomen tijdens de opmaak van 
Accon jaarrekeningen. Op die manier vermijden we dat u voor elke jaarrekening die u opmaakt voor uw 
klanten, deze contactpersoon manueel moet ingeven. 

De relatie die u als volmachthouder wil kunnen aanduiden in de relaties van uw klanten, vinkt u aan als 
‘Volmachthouder’. 

 

 Zijn er voor uw kantoor meerdere juridische entiteiten, dan zal u meerdere volmachthouders instellen. 

Vervolgens kan u in Adsolut een standaard volmachthouder instellen. Open het menu Parameters – 
Instellingen. 

 

Zoek de instelling ‘DEFAULTVOLMACHTHOUDER’ en breng er in het veld instelling de code in van de relatie die 
u instelde als volmachthouder. 

 

 Die instelling is pas geactiveerd als u Adsolut herstart hebt. 
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Vervolgens kan u in de klanten relatiefiches die volmachthouder(s) instellen. In de tab Basisgegevens – 
Volmachten kan u in het veld ‘Contactpersoon aangifte’ de volmachthouder voor uw klant instellen voor 
diverse types volmachten. 

Via de Veldkiezer kan u eventueel een aantal velden toevoegen aan de tabel zoals hieronder zichtbaar in het 
groen. De layout kan u dan best ook meteen bewaren. 

 

Het Type volmacht in het voorbeeld is ‘Jaarrekening’. 

Vooraleer u de Contactpersoon aangifte invult, eerst wat duiding. Die kan zowel: 

• Een volmachthouder zijn die u in Adsolut aangeduid hebt, als 

• Elke contact uit de relatiefiche waarvoor u de volmacht aan het invullen bent. 

Die contacten voegt u toe in de 4de tab Contacten van diezelfde relatie, in bovenstaand voorbeeld de heer Van 
Herzele. 

Van zodra u echter een type kiest wordt de standaard volmachthouder ingevuld in het veld Contactpersoon 
aangifte. U zal die in sommige gevallen wensen aan te passen als u meerdere volmachthouders geselecteerd 
hebt in Adsolut of wanneer u een contactpersoon van uw klant wenst aan te duiden als volmachthouder. 

 Een relatie die als Volmachthouder is aangevinkt in Adsolut en die voor minstens 1 klanten relatie ook 
geselecteerd staat als Contactpersoon aangifte, zal u niet kunnen uitvinken als volmachthouder. De 
optie is gedeactiveerd. 



 

 Adsolut Express 24 

 

Als u als contactpersoon aangifte (in de vorige kolom) een rechtspersoon gekozen hebt, dan kan u best een 
medewerker van het kantoor aanduiden in het veld Volmacht aan medewerker, waaraan het mandaat is 
toegewezen. Onze post accounting tools vereisen immers een naam en voornaam voor de volmachthouder. 

De hoedanigheid van de medewerker wordt automatisch aangevuld als u in de fiche van de medewerker de 
functie hebt ingevuld. Zo niet kan u die zelf nog aanvullen. 
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2.7 Documentenbeheer 
Naast het beheer van uw relaties kan u ook hun documenten beheren in Adsolut Express. Een standard 
folderstructuur is aanwezig en u hebt meerdere mogelijkheden om bestanden te archiveren. 

De opgeslagen documenten kan u vinden in het Relaties scherm via de knop Documenten – Toon documenten 
(MDI tab). Maar net zo goed in het Fiscaal Dossier via diezelfde knop (zie hoofdstuk Fiscaal Dossier). 

 

 

De folderstructuur ziet er voor elke relatie zo uit: 

 

Onder meer de PDF van de eID is hier opgeslagen in de folder AWW\Klantenonderzoek\Verificatie cliënt\eID. 
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2.7.1 Archiveren via drag & drop 
Bij een drag & drop versleept u uw te archiveren bestand van een Windows Verkenner naar het scherm 
Documentenbeheer van Adsolut. 

Concreet zorgt u ervoor dat u zowel de Windows Verkenner (= ‘Explorer’ in een Engelstalige Windows) als een 
scherm documentenbeheer open hebt in Adsolut van relatie waarvoor u dat bestand wenst te archiveren. 

Vervolgens: 1. Klikt u met de linker muistoets op het bestand in de Verkenner, 

 2. Hou de linker muistoets ingedrukt terwijl u sleept naar het Adsolut Documentenbeheer 
scherm,  3. Sleep naar de folder waar u het bestand wenst te droppen, 
De folder die u met de muis aanduidt wordt in Adsolut gemerkt met een groene pijl  4. En laat nu pas de linker muistoets los waardoor en uw bestand gekopieerd wordt in de 
gekozen folder. Inderdaad, het bestand wordt niet weggehaald uit zijn oorspronkelijke folder in de Windows Verkenner. 

 

 Op diezelfde manier kan u ook mails archiveren voor een klant of relatie. Zet hiervoor uw mail 
programma (bv. Outlook) en Adsolut Documentenbeheer naast mekaar. 

 U kan ook meerdere bestanden of mails selecteren en verslepen om te archiveren naar een Adsolut 
folder. 

 

 

2.7.2 Archiveren via ‘Bestand van schijf’ 
1. Open de folder waarin u een bestand wenst op te laden 
2. Klik op het pijltje onder de knop Nieuw (de eerste knop links in het lint) 
3. Kies ‘Bestand van schijf’ 
4. Zoek het bestand dat u wil archiveren 
5. En klik op Open 
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 U kan ook meerdere bestanden of mails selecteren en verslepen om te archiveren naar een Adsolut 
folder. 

 

2.7.3 Archiveren via Kluwer Accounting en Post Accounting software 
Bestanden archiveren in Adsolut Boekhouden of Adsolut KMO zijn dezelfde als hierboven beschreven.  
Het opslaan van bestanden in Adsolut vanuit Kluwer Accounting en Post Accounting software zoals Expert/M, 
Accon e.a., verloopt op een andere wijze en is beschreven in de respectievelijke handleidingen. 

 

2.7.4 Opgeslagen bestanden consulteren en bewerken 
Een gearchiveerd bestand verschijnt meteen in de gekozen folder. Klik 1 maal op een bestand in de 
folderstructuur om het bestand te consulteren. U ziet het rechts zien verschijnen. 
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Om het document te bewerken zal u het moeten dubbelklikken. Hierdoor wordt het bestand geopend in de 
software die hiervoor op uw toestel geïnstalleerd is. Een Word document met extensie .doc of .docx zal 
geopend worden in uw Microsoft Word. 

 

2.7.5 Documenten van een bestuurder 
Vanuit het Documenten scherm van een relatie hebt u ook toegang tot de Documenten van een gelinkte 
bestuurder.  

In het voorbeeld hieronder is de heer Seppe Van Herzele bestuurder van Wolters Kluwer Belgium. Klik op de 
bestuurder in het linker gedeelte van het Documenten scherm om de folderstructuur en de opgeslagen 
bestanden van de relatie Seppe Van Herzele te openen. 
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2.8 Fiscaal Dossier 

2.8.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk verneemt u hoe u de Wolters Kluwer applicaties kan opstarten vanuit Adsolut. Voor meer 
details over het gebruik van het Fiscaal Dossier verwijzen we u naar de bijhorende handleiding. 

Het Fiscaal Dossier kan meerdere fiscale balansen bevatten van verschillende boekjaren, of voor eenzelfde 
boekjaar waarvoor u diverse jaarlijkse en tussentijdse rapporten kan voorbereiden en opmaken. 

De gegevens waarmee u aan de slag gaat in een fiscale balans kan u op verschillende manieren verzamelen via: 

- import van een balans uit een Adsolut boekhouddossier 
- import van een balans uit Expert/M 
- import van data via een bestand gegenereerd door een ander boekhoudprogramma, of 
- manuele inbreng van cijfers 

In een Fiscaal Dossier vindt u steeds de lijst van de diverse fiscale balansen die u hebt aangemaakt voor dat 
dossier en hebt u ook steeds toegang tot de bijhorende documenten. 

 

2.8.2 Een fiscaal dossier aanmaken 
Om een fiscaal dossier aan te maken, dient er eerst een dossier aangemaakt te worden voor de betrokken 
relatie. 

Een dossier aanmaken kan u via de knop Fiscaal Dossier, of via de knop Nieuw dossier. In de context van 
Adsolut Expres raden we u aan om de knop Fiscaal Dossier te gebruiken. 

 

Via die knop Fiscaal Dossier stelt Adsolut automatisch voor om eerst een dossier aan te maken, mocht er voor 
die relatie nog geen dossier bestaan. 

Welke knop u ook kiest, Adsolut zal u daarna vragen om een sjabloon dossier te kiezen als basis voor uw nieuw 
dossier. Een sjabloon dossier bevat heel wat standaard instellingen, o.m. het boekhoudplan, die automatisch 
meegenomen worden naar het nieuwe aangemaakt dossier. 

 Meer info over het sjabloon dossier vindt u in de handleiding Adsolut Boekhouden. 
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Nadat u een model geselecteerd hebt, komt u terecht in het fiscaal dossier waar u meteen een fiscale balans 
kan opzetten voor een bepaald boekjaar. 

 

 Het is aangewezen het model ADNEWKMO te selecteren voor de creatie van een fiscale balans. 

 Een nieuw dossier is in Adsolut steeds een kopie van een sjabloon dossier. 

 

2.8.3 Een fiscaal dossier openen 
 

Een eerste manier om een bestaand fiscaal dossier te openen, is vanuit het scherm van de Relaties, via de 
knop ‘Fiscaal Dossier’. Het is voldoende de relatie geselecteerd te hebben in het Relaties scherm. Ook wanneer 
u de relatie geopend hebt, kan u het fiscaal dossier starten via dezelfde knop. 

 

Ook via het Adsolut logo links boven  kan u een fiscaal dossier openen. Kies dan in het menu ‘Open 
dossier’ (Shift + F1). 
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In het eerste geval komt u meteen terecht in het fiscaal dossier van de relatie en vindt u er een lijst van de 
fiscale balansen. 

Via het Adsolut logo linksboven  hebt u eerst “Open Dossier” gekozen, waarna u in volgend 
selectiescherm belandt met de bestaande Adsolut subdossiers. 

Via het zoekveld worden de dossiers gefilterd en dubbelklik het dossier dat u wenst te openen (of selecteer het 
dossier en klik onderaan op de knop ‘Open’). 

 

Eenmaal het subdossier opent, selecteert u in het menu ‘Fiscaal’, de knop ‘Fiscaal Dossier’. 

 

 Naargelang de licenties waarover u beschikt, zal u andere menu’s zien verschijnen in uw Adsolut. 
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2.8.4 Een fiscale balans aanmaken 
In het fiscaal dossier van een klant kan u meerdere fiscale balansen creëren en beheren. 
Om een nieuwe fiscale balans te creëren, klikt u op Nieuw in het menu Fiscaal Dossier. Of gebruikt u de 
toetsenbord combinatie CTRL + N. 

 

Vul dan eerst de velden Omschrijving en Naam rapport in en kies het Boekjaar, of creëer een extra boekjaar 
door uiterst rechts te klikken in het boekjaar veld. 

 

Het u gekozen om een nieuw boekjaar aan te maken, dan komt u in onderstaand scherm terecht en kiest u de 
knop Nieuw of CTRL + N. 
Kies het gewenste Boekjaar, de Begin- en Einddatum, de Boekings- en BTW termijn en bevestig met OK. 
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Tot slot bewaart u het boekjaar en mag je het scherm Boekjaar afsluiten. 

 
 
U komt automatisch terug in het scherm Fiscaal Dossier en u kiest het nieuwe boekjaar waarna u de fiscale 
balans kan opslaan. 
 

 

2.8.5 Data importeren 

2.8.5.1 Inleiding 

Anders dan vroeger waar de data in onze Post Accounting tools rechtstreeks uit de boekhoudsoftware kwam, 
krijgen de Kluwer applicaties zoals Accon, VenB, Structuurenquête e.a. hun data aangeleverd via het fiscaal 
dossier. 
In Adsolut zal u bijgevolg de boekhoudkundige gegevens eerst importeren in het fiscaal dossier, de data zo 
nodig nog bewerken en simulaties uitvoeren, om uiteindelijk met die data de Kluwer Post Accounting tools 
door te starten. 
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2.8.5.2 Een balans importeren 

In het lint van het menu Fiscaal Dossier vindt u achteraan in de groep Import Balans verschillende 
mogelijkheden om een balans te importeren. 

 

Uit bestand 

Met deze optie hebt u meerdere mogelijk bestandformaten: 

 

Naast het gekend Excel formaat, is het ook mogelijk om volgende type bestanden in te lezen: 

• CSV bestand: type Accon 94 

• TXT bestand: type Accon 96/98 

• XML bestand: type Accon 99 
 
Die formaten zijn dezelfde als deze die gebruikt worden om een balans in te lezen in Kluwer Accon Plus en 
Superfisc VenB. 
Nadat u het juiste formaat gekozen hebt, kan u het bestand ophalen en importeren. 
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Uit Adsolut 

Kiest u ervoor om gegevens op te halen van een andere fiscale balans, selecteert dan Uit Adsolut. 

Via le menu De Adsolut, vous avez la possibilité de lire les chiffres d'un autre bilan fiscal existant. 

 

 

Uit Sofisk 

Gebruikt u het programma Sofisk, dan haalt u de gegevens op via deze optie. 

 

2.8.5.3 Import vanuit de boekhouding 

Import vanuit Adsolut Boekhouding 

 Het gebruik van het fiscaal dossier in combinatie met Adsolut Boekhouding heeft heel wat voordelen. 
U ontdekt die in de handleiding Fiscaal Dossier. 

Via de knop Gegevens uit de BH ophalen (F8) komt u in een scherm terecht waar u via verschillende opties de 
gewenste data in de fiscale balans ophaalt. 
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Kies onderin Importeer. 
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Import vanuit Expert/M 

Kies centraal in het menu Fiscaal Dossier de knop Gegevens uit de BH ophalen (F8) om uw data uit Expert/M te 
importeren. 

 

Kies vervolgens Expert/M in het veld Boekhouding, vink de gewenste opties aan en Importeer. 

 

 Meer info over het gebruik van Expert/M via Adsolut en het koppelen van een Expert/M dossier aan 
Adsolut, vindt u in ons artikel https://taasupport.wolterskluwer.be/customers/s/article/ExpertM-
opstarten-via-Adsolut?language=nl_NL 

 Meer info over de import van autokosten in het fiscaal dossier vanaf Expert/M, vindt u in ons artikel 
https://taasupport.wolterskluwer.be/customers/s/article/Adsolut-Fiscaal-Dossier-Autokosten-
importeren-uit-ExpertM?language=nl_NL 

  

https://taasupport.wolterskluwer.be/customers/s/article/ExpertM-opstarten-via-Adsolut?language=nl_NL
https://taasupport.wolterskluwer.be/customers/s/article/ExpertM-opstarten-via-Adsolut?language=nl_NL
https://taasupport.wolterskluwer.be/customers/s/article/Adsolut-Fiscaal-Dossier-Autokosten-importeren-uit-ExpertM?language=nl_NL
https://taasupport.wolterskluwer.be/customers/s/article/Adsolut-Fiscaal-Dossier-Autokosten-importeren-uit-ExpertM?language=nl_NL
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2.8.5.4 Correcties 

Om de ingelezen data uit de boekhouding te bewerken in de fiscale balans, vindt u in de tab Boekhouding de 
Correcties. 

 

 De correcties die aanbrengt zullen automatisch opgenomen worden in de Kluwer applicaties die u hier 
opstart. 

2.8.5.5 Dossiergegevens updaten 

De gegevens van uw relatie worden automatisch 
overgenomen uit het MasterKB bij het aanmaken 
van een fiscale balans (zie tab Dossiergegevens). 
Die gegevens worden opgehaald voor elke fiscale 
balans die u creëert voor uw relatie en worden 
gebundeld in volgende rubrieken: 
- Algemeen 
- Contactpersonen 
- Boekjaar 
… 

Wanneer die gegevens gewijzigd worden in het 
MasterKB, zal u via de knop Vernieuw 
dossiergegevens, die aanpassingen kunnen 
ophalen in de fiscale balans(en) van uw keuze. 
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2.8.6 Kluwer applicaties opstarten via het Fiscaal Dossier 
Samenvattend beheert u in het fiscaal dossier mogelijks meerdere fiscale balansen per boekjaar. En kan u voor 
elk van die balansen onze Wolters Kluwer Post Accounting tools opstarten zoals: 
- Accon, 
- Superfisc VenB, 
- Expert/M, 
- Structuurenquête, 
- Algemene Vergadering, 
- ... 
naargelang de licenties waarover u beschikt. 

De data uit de Boekhouding wordt dus in een fiscale balans in Adsolut bewerkt of gecorrigeerd en 
doorgestuurd naar de Post Accounting tools, samen met de dossiergegevens van de relatie. 

 

 Meer info over welke data doorgegeven worden naar de Kluwer applicaties vindt u in 2.9.1.1 Kluwer 
tools opstarten in het MasterKB, of in de handleiding van software zelf 

 Meer info over het gebruik van het fiscaal dossier i.s.m. de Adsolut Boekhouding vindt u in de 
gedetailleerde handleiding van het fiscaal dossier. 
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2.9 Kluwer software opstarten en overname van dossiergegevens 
In het geval u met Adsolut gestart bent na een conversie (zowel vanuit Centraal Dossierbeheer als vanuit 
Kluwer Office), zal u een koppeling moeten maken tussen de Adsolut relaties en de dossiers uit het CDB of 
Kluwer Office. Dankzij deze link zal u de aangiften van de Kluwer Post Accounting tools als Superfisc VenB, 
Superfisc en Fiscalc PB, e.a. kunnen opstarten via Adsolut vanaf het aanslagjaar 2018. Dankzij deze koppeling 
zal u een Expert/M boekhouddossier kunnen starten via Adsolut en gegevens doorsturen naar het fiscaal 
dossier. 

2.9.1 Inleiding 

2.9.1.1 Kluwer software opstarten in het MasterKB 

Een aantal Kluwer tools kan u starten via het MasterKB in het scherm van de relaties in de menugroep Adsolut 
Suite. Hier gaat het concreet over:  
- Superfisc en Fiscalc PB 
- Publicaties 
- Bedrijfsleidersloon 
- Beroepskosten Zelfstandigen 
- Fiscale Bijlagen 
- … 
naargelang u over licenties beschikt voor die producten. 

Selecteer een relatie in de lijst of ga in de detail van de relatiefiche via de knop Weergave (F2). 

 

 

2.9.1.2 Kluwer software opstarten in het Fiscaal Dossier = koppeling maken met het CDB 
of Kluwer Office dossier 

Andere Kluwer tools, die gegevens ophalen uit de boekhouding van de klant, zijn te starten via het Fiscaal 
Dossier. En dan denken we aan:  
- Accon 
- Superfisc VenB 
- Expert/M 
- … 
naargelang u over licenties beschikt voor die producten.  

Eenmaal het Fiscaal dossier minstens 1 fiscale balans bevat, kan u er de bovenstaande applicaties starten via de 
knoppen in de menugroep Adsolut Suite. 
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De eerste keer dat u voor een relatie een Kluwer applicatie start via Adsolut, zowel vanuit het relatie scherm als 
via het Fiscaal Dossier, zal u volgend scherm te zien krijgen om een koppeling te maken met het dossier dat 
toegankelijk was via het Centraal Dossierbeheer of Kluwer Office. 

Die koppeling dient u per relatie slechts 1 keer te maken. 

In het Zoeken veld wordt automatisch gezocht via een deel van de naam, maar u kan net zo goed zoeken via 
CDB (of Kluwer Office) code of het ondernemingsnummer. Eenmaal het juiste dossier gevonden, kan u 
Koppelen. 

 

De Code wordt hierna overgenomen en bewaard  in de relatiefiche in het MasterKB in het veld CDB code. 
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Mocht u het verkeerde dossier gekoppeld hebben, dan kan u die koppeling steeds ongedaan maken via de 
knop Instellingen in de menugroep Adsolut Suite. Klik hiervoor op het pijltje onder Instellingen en selecteer 
Ontkoppel Wolters Kluwer tool. Dit kan zowel in het Fiscaal dossier als in het relatiescherm in het MasterKB. 

 

 

 

Vink in dit scherm de applicaties aan die u wenst te ontkoppelen. 
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2.9.2 Kluwer tools opstarten in het MasterKB 

2.9.2.1 Algemeen 

 Bent u met Adsolut Express gestart na een migratie van uw klanten uit het Centraal Dossierbeheer 
(CDB) of Kluwer Office, dan verwijzen we u graag naar punt 2.9.1.2 ‘Kluwer software opstarten in het 
Fiscaal Dossier = koppeling maken met het CDB of Kluwer Office dossier’. U zal inderdaad een 
koppeling moeten maken tussen de Adsolut relaties en de dossiers uit het CDB of Kluwer Office. 

Een aantal Kluwer tools kan u starten via het MasterKB in het scherm van de relaties in de menugroep Adsolut 
Suite. 
Selecteer een relatie in de lijst of ga in de detail van de relatiefiche via de knop Weergave (F2). 

 

 

2.9.2.2 Superfisc en Fiscalc PB 

Basisgegevens - Personalia 

De gemarkeerde velden hieronder in de hoofding en Basisgegevens – Personalia – Huidige fiche, worden 
overgenomen in de aangifte Personenbelasting. 
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Partner - Burgerlijke Staat 

De gemarkeerde velden hieronder in Basisgegevens – Personalia – Partner / Burgerlijke Staat worden 
overgenomen in de aangifte Personenbelasting. 

 

 

Gezinssituatie 

De gemarkeerde velden hieronder in Basisgegevens – Gezinssituatie worden overgenomen in de aangifte 
Personenbelasting. 

 

 

2.9.2.3 Beroepskosten 
Zelfstandigen 

Basisgegevens - Algemeen 

De gemarkeerde velden 
hieronder in de hoofding en 
Basisgegevens – Algemeen, 
worden overgenomen in 
Beroepskosten Zelfstandige. 
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Basisgegevens - Personalia 

Ook het Rijksregisternummer wordt opgehaald in de Beroepskosten Zelfstandige. 

 

 

2.9.2.4 Fiches 281 

Basisgegevens - Algemeen 

De gemarkeerde velden hieronder in de hoofding en Basisgegevens – Algemeen, worden gebruikt voor de 
aangifte in de Personenbelasting. 

 

Contacten – Begunstigden Fiches 281 

In de tab Contacten – Begunstigden Fiches 281 kan u de relaties toevoegen waarvoor een fiche 281 gemaakt 
zal worden. 

 De toegevoegde relaties dienen ook voldoende ingevuld zijn met o.m. volgende gegevens: 
contactgegevens, personalia, gezinssituatie, … kortom, alle info die op de fiche 281 komt. 
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Paritair Comité 

Via Basisgegevens – Sociaal kan u het Paritair Comité instellen voor de klant. 

 

 
Volmachten en contactpersonen 

In de Basisgegevens – Volmachten kan u de volmachthouders voor de directe belastingen instellen. 

 Vooraleer dit aan te vullen, zal u een standaard volmachthouder moeten instellen. Lees hiervoor punt 
2.6.6 Instellen volmachthouder. 
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2.9.3 Kluwer tools starten in het Fiscaal Dossier 

2.9.3.1 Algemeen 

 Bent u met Adsolut Express gestart na een conversie vanuit het Centraal Dossierbeheer (CDB) dan 
verwijzen we u naar punt 2.9 Kluwer software opstarten en overname van dossiergegevens. U leest er 
vooral in punt 2.9.1.2 Kluwer software opstarten in het Fiscaal Dossier = koppeling maken met het CDB 
of Kluwer Office dossier, hoe u de oude data van uw klanten, zoals jaarrekeningen, aangiften e.a. 
terug koppelt aan de relaties in Adsolut. 

In het Fiscaal Dossier kan u Wolters Kluwer tools starten die gelinkt zijn aan de boekhouding van uw klanten, 
zoals Accon, Superfisc ISOC, Algemene Vergadering, Structuurenquête, … en natuurlijk Expert/M. 

Zowel de basisgegevens van uw klant als de balans gegevens, allen opgenomen in een fiscale balans, worden 
doorgegeven naar de Wolters Kluwer applicaties die u in het Fiscaal Dossier start. Anders dan in het Centraal 
Dossierbeheer of Kluwer Office worden de gegevens ingeladen in uw Kluwer applicaties via het Fiscaal Dossier, 
en niet langer via de boekhoud software. Meer info vindt u in punt ‘2.8.5 Data importeren’ in het Fiscaal 
Dossier. 

 Meer info over het gebruik van Kluwer tools via Adsolut vindt u in de specifieke handleidingen van de 
software in kwestie. 

 

 Meer details over het gebruik van het Fiscaal Dossier gekoppeld aan de Adsolut Boekhouding of 
Expert/M leest u in een speciaal geschreven handleiding over het Fiscaal Dossier. 

Wanneer u in het MasterKB de basisgegevens van uw relatie aanpast, zullen deze worden geüpdatet in het 
Fiscaal Dossier via de knop Vernieuw dossiergegevens. 
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2.9.3.2 Accon 

Basisgegevens - Algemeen 

De gemarkeerde velden hieronder uit de hoofding van de relatie en de tab Basisgegevens – Algemeen, zullen 
worden overgenomen door uw jaarrekening programma Accon. 
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Juridisch - Algemeen 

Uit de tab Juridisch – Algemeen worden in Accon volgende gemarkeerde velden over de Algemene 
Vergadering en de ondernemingsrechtbank van uw relatie ovegenomen. 

 

 
Juridisch - Benoemingen 

Ook de linken die u legt naar andere relaties in deze tab Juridisch – Benoemingen, worden doorgestuurd naar 
Accon. 
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Boekhouding - Algemeen 

In de tab Boekhouding – Algemeen gaat het over het schema van de jaarrekening en de consolidatie. 

 

 
Volmachthouder en contactpersoon aangifte 

Terug naar de Basisgegevens – Volmachten; waar u de volmachthouders kan instellen voor zowel de 
jaarrekening als de sociale balans. 

 Vooraleer u deze gegevens kan aanvullen, verwijzen we u naar punt 2.6.6 Instellen volmachthouder 
waar u o.m. de standaard volmachthouder kan instellen in Adsolut. 
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2.9.3.3 Superfisc VenB/BNI 

Basisgegevens - Algemeen 

De gemarkeerde velden hieronder uit de hoofding van de relatie en de tab Basisgegevens – Algemeen, zullen 
worden overgenomen door Superfisc VenB/BNI. 

 

 
Volmachthouder en Contactpersoon aangifte 

In de tab Basisgegevens – Volmachten kan u de volmachthouder instellen voor de ‘Directe belastingen’. 

 Vooraleer u deze gegevens kan aanvullen, verwijzen we u naar punt 2.6.6 Instellen volmachthouder 
waar u o.m. de standaard volmachthouder kan instellen in Adsolut. 
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2.9.3.4 Structuurenquête 

De gemarkeerde velden hieronder uit de hoofding van een relatie en de tab Basisgegevens – Algemeen 
worden overgenomen door onze software Structuurenquête. 

 

2.9.3.5 Jaarverslag 

Voor onze tool Jaarverslag dienen dezelfde velden uit de hoofding en de tab Basisgegevens – Algemeen 
ingevuld te worden. 

 

  



 

 Adsolut Express 54 

Juridisch - Benoemingen 

In de tab Juridisch – Benoemingen haalt onze tool Jaarverslag de bestuurders. 
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2.9.4 Dossiergegevens vernieuwen in de Wolters Kluwer tools 

2.9.4.1 Kluwer tools gestart via het MasterKB 

Als u de gegevens van een relatie aanpast in het MasterKB, dan dient u in de Kluwer post accounting tools zoals 
Fiscalc en Superfisc PB, Publicaties e.a. (die allen worden gestart vanuit het MasterKB) die data te laten 
updaten. Raadpleeg hiervoor telkens de passende handleiding om na te gaan hoe dat uitgevoerd kan worden. 

2.9.4.2 Kluwer tools gestart via het fiscaal dossier 

Ook in het Fiscaal Dossier zal u de gegevens van een relatie dienen up te daten wanneer die zijn aangepast in 
het MasterKB. Dat kan via de knop Vernieuw dossiergegevens eenmaal u het Fiscaal dossier hebt geopend. 
De gegevens van uw relatie worden dan gekopieerd naar de tab Dossiergegevens in de Fiscale balans waarin u 
aan de slag bent in het Fiscaal Dossier. 

 

Op die manier bent u zeker dat u de correcte gegevens van uw klant doorstuurt naar de Kluwer applicaties die 
u start vanuit het Fiscaal Dossier zoals Accon, Superfisc VenB, … 

Om de klant gegevens in die Kluwer applicaties up te daten verwijzen we naar de handleidingen van die 
respectievelijke applicatie. 
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2.10  Dossiers uitwisselen (backup & restore) 

2.10.1  Een subdossier back-uppen 
Om een dossier te back-uppen, opent u het Relaties overzicht via het menu Kantoorbeheer. 
Selecteer de relatie waarvoor u een backup wenst te nemen van het boekhouddossier, ook subdossier 
genoemd, en selecteer in de rubriek ‘Dossier acties’ de knop ‘Backup dossier’. 

 

Hierna verschijnt een scherm waar u een folder kan selecteren waar de backup van het dossier zal bewaard 
worden. 

 

Eenmaal de folder gekozen klikt u op de knop ‘Backup’. Na het voltooien van de backup krijgt u hiervan een 
boodschap. 

 Standaard worden steeds de documenten gekoppeld aan de database, mee opgenomen in de backup. 
Vink deze optie uit vooraleer de backup te starten om de documenten niet mee te nemen. 

 Een backup wordt steeds bewaard als een gecomprimeerd .zip bestand met als naam de dossiercode 
van de relatie gevolgd door de datum en het tijdstip van backup. 

2.10.2 Een dossier restoren 
Om een dossier te restoren, opent u het Relaties overzicht via het menu 
Kantoorbeheer. 
Selecteer de relatie waarvoor u een restore van het boekhouddossier wenst 
uit te voeren, en selecteer in de rubriek ‘Dossier acties’ de knop ‘Restore 
dossier’. 

In het dialoogvenster dat centraal verschijnt, 
selecteert u de folder waar het .zip bestand zich 
bevindt. Selecteer vervolgens het juiste zip bestand 
en klik op ‘Terugzetten’. U krijgt een boodschap 
wanneer het restoren voltooid is. 

 

 Adsolut toont u alle zip bestanden die aanwezig zijn in de geselecteerde folder. Zorg ervoor dat u het 
juiste zip bestand selecteert om te restoren. 
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3 Appendix 

3.1 Sneltoetsen 
In Adsolut kan u gebruik van een reeks toetsenbord combinaties of sneltoetsen om sneller en efficiënter te werken. 
Als u met de muis over de knoppen glijdt in Adsolut en even wacht, wordt de toetsenbord combinatie zichtbaar. 
Veel van die sneltoetsen zijn gewoon Windows sneltoetsen die ook in Adsolut werken. 
Hieronder lijsten we er enkele voor u op. 

CTRL-N Nieuw (New) 

CTRL-S Bewaren (Save) 

CTRL-Z Uw laatste aanpassingen annuleren (Undo) 

CTRL-D Verwijderen (Delete) 

CTRL-P Afdrukken (Print) 

CTRL-F4 Het actieve scherm afsluiten 

ALT-F4 Adsolut afsluiten 

F5 De data in het openstaande scherm vernieuwen 

F2 Switchen tussen het overzicht en de detailweergave van de geselecteerde rij 

CTRL-F12 Activeer en deactiveer de Tabstop modus (meer info over de Tabstop in punt 2.3.8 De 
detailfiche en de Tabstop) 

 

 Ook onze Kluwer applicaties hebben in het Fiscaal Dossier eigen toetsenbord combinaties gekregen om ze 
sneller te kunnen starten. Glijd met de muis over de Kluwer applicaties en na enkele tellen verschijnt de 
sneltoets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


