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1
Algemeen
Nadat u Pafin op uw computer heeft geïnstalleerd (zie hiervoor de installatiehandleiding) kunt u Pafin starten
met een dubbelklik op de snelkoppeling van Pafin op uw bureaublad.

1.1

Aanmelden
Allereerst moet u zich aanmelden. Nadat u uw gebruikerscode en wachtwoord heeft opgegeven kunt u op OK
klikken. Indien uw gebruikerscode en wachtwoord overeenkomen krijgt u toegang tot de applicatie.
Tevens kunt u in het aanmeldingsscherm de boekingsdatum opgeven. Tijdens het invoeren van boekstukken
kunt u deze boekingsdatum wijzigen. Indien u de boekingsdatum kiest in een boekjaar waarin nog geen
mutaties hebben plaats gevonden zal Pafin u vragen om een nieuw boekjaar aan te maken. Een boekjaar is in
Pafin altijd gelijk aan een kalender jaar.

Afhankelijk van de licentie die u heeft aangeschaft en de bevoegdheden die u als gebruiker toegewezen heeft
gekregen kunt u via het menu alle beschikbare programma onderdelen starten.
Na de installatie is de standaard gebruikerscode PAFIN met het bijbehorende wachtwoord welkom. Maak
voor uzelf en uw medewerkers een nieuwe gebruikerscode aan en verwijder de standaard gebruiker. In
paragraaf 13.2 leest u hoe u gebruikers kunt aanmaken.

1.2

Administratie selecteren
Pafin opent geheel automatisch de laatst, door u, gebruikte administratie. U kunt direct verder werken. Wilt u
een andere administratie openen dan dient u eerste alle actieve schermen te sluiten. Vervolgens klikt u de
knop Selecteer een administratie.

In de volgende paragrafen wordt u verteld hoe u Pafin optimaal kunt bedienen. Pafin is ontwikkeld voor het
besturingssysteem Windows™ van Microsoft. Verondersteld wordt dat u voldoende kennis heeft van dit
Pafin 2.71
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besturingssysteem en het gebruik van de interface. Het beschrijven van de Windows interface vallen buiten het
kader van de handleiding.

1.3

Menu
Vanuit de menubalk kunt u alle, voor u beschikbare, onderdelen van Pafin starten. Alle onderdelen zijn in het
hoofdmenu logisch gerangschikt. In onderstaand voorbeeld wilt u de resultatenrekening laten genereren. U
klikt op Grootboek, vervolgens op Jaarrekening en kiest dan Resultaat.

1.4

Knoppenbalk
De knoppenbalk is onder de menubalk geplaatst. Hier vindt een aantal snelkoppelingen naar veel gebruikte
toepassingen. Ook vindt u hier de knoppen om snel te kunnen knippen en plakken.

1.5

Bladeren
In deze paragraaf zal de opbouw van de programmatuur besproken worden. Vanuit het menu heeft u bepaald
welke programmaonderdeel u wilt uitvoeren. Nadat u uw keuze heeft bepaald komt u in het bladerscherm.
Hiermee kunt u door een bestand bladeren en vervolgens bepalen wat u wilt doen.
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Bijvoorbeeld: u wilt een adreswijziging van een debiteur vastleggen. U kiest het menupad Stamgegevens /
Debiteuren. U komt dan in het bladerprogramma van het debiteurenbestand. U kunt nu de gewenste
debiteuren selecteren. U klikt op de kolom Zoeknaam en toetst vervolgens de eerste karakters van de
zoeknaam in. Als u de gewenste debiteur heeft gevonden kiest u de optie wijzigen. U kunt dit op vier manieren
doen. U drukt op de toets Enter, u dubbelklikt op de gevonden debiteur, u klikt met de rechtermuisknop en
kiest vervolgens de optie Wijzigen uit het popupmenu of u klikt op de knop Wijzig het geselecteerde item in de
knoppenbalk. Na deze actie zal het formulier verschijnen waarin u de gegevens van de debiteur kunt wijzigen.
Deze methodiek wordt consistent toegepast. Op dezelfde wijze als bovenstaand voorbeeld bewerkt u
journaalposten, facturen, artikel enz. enz.

1.6

Formulieren
Vanuit het bladerprogramma wordt, afhankelijk van uw actie, het formulier geactiveerd. Op het formulier kunt
u de gegevens muteren. De gegevens kunnen op meerdere tabbladen staan. Indien u een code moet opgeven
die voorkomt in een gerelateerd bestand dan kunt u gebruik maken van de hulptabel. In de afbeelding
hieronder ziet u het formulier waarop de stamgegevens van een debiteur kunnen worden gemuteerd. U moet
de debiteur in een groep plaatsen. Indien u de code van de debiteuren groep niet weet, klikt u op de knop
achter het invoerveld. Vervolgens zal de hulptabel verschijnen en kunt u een debiteurengroep kiezen.

Nadat u de gegevens hebt gemuteerd kunt u uw bewerking bevestigen door op de knop OK te klikken. De
gegevens worden gevalideerd en indien correct opgeslagen in het bestand. U keert terug in het
bladerprogramma. Klikt u op de knop Annuleren als u uw wijzigingen niet wilt opslaan.
Met de Tab toets kunt u snel naar het volgende invoerveld gaan. Hiermee kunt u de invoersnelheid
verhogen. Bent u klaar met alle invoervelden dan kunt u de Enter toets gebruiken om de gegevens op te
slaan.
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1.7

Afdrukken
Het invoeren van gegevens zou weinig zinvol zijn als de ingevoerde gegevens niet in het door u gewenste
context zou kunnen raadplegen. De opgevraagde gegevens worden eerst in het scherm weergegeven, waarna u
kunt beslissen of u deze ook wilt afdrukken.

Ook kunt u het overzicht opslaan als een PDF bestand. U volgt het menupad Bestand / Opslaan als PDF.
Vervolgens selecteert u de bestandenmap en geeft u een het document een naam. U klikt op OK en het
overzicht wordt als bestand opslagen.
PDF is een veel gebruikt documentformaat van Adobe. Om deze bestanden te kunnen openen heeft u, en
dus ook de ontvanger van het document, de Acrobat Reader van Adobe nodig. Deze is te downloaden van
de website van Adobe (www.adobe.nl).

1.8

Sneltoetsen
De sneltoetsen bieden u de mogelijkheid om terugkerende handelingen zonder muis uit te kunnen voeren. U
wilt bijvoorbeeld een nieuwe factuur invoeren. In het bladerprogramma Proforma Facturen drukt u op de toets
Insert. Het invoerformulier wordt nu direct geopend en u kunt een nieuwe factuur aanmaken. U moet dan een
klantnummer opgegeven. U drukt vervolgens op F7 en de hulptabel met klanten verschijnt.
↑ = regel omhoog
↓= regel omlaag
PageUp = pagina omhoog
PageDown = pagina omlaag
Control + PageUp = naar eerste record
Control + PageDown = naar laatste record
Insert = Toevoegen
Enter = Wijzigen
Delete = Verwijderen
Enter = Selecteren (hulptabel)
Shift + Insert = Tussenvoegen
Enter = OK (formulier)
Escape = Annuleren of Sluiten
F5 = Afdrukken
F6 = Rekeningschema (hulptabel)
F7 = Debiteuren (hulptabel)
F8 = Crediteuren (hulptabel)
F9 = Artikelen (hulptabel)
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2
Stamgegevens
U kunt in Pafin meerdere administraties voeren. Zo kunt u bijvoorbeeld een administratie voeren van de
holding met één of meerdere werkmaatschappijen. Of bijvoorbeeld als administratiekantoor voor meerdere
cliënten.
Voordat u gaat beginnen met het aanmaken van een nieuwe administratie moet u over een aantal zaken goed
hebben nagedacht. Zo vormt het rekeningschema het hart van uw financiële administratie. Dit rekeningschema
moet zo worden ingericht dat de door u gewenste informatie ook weer kan worden opgevraagd. Denk hierbij
aan kostensoorten, opbrengsten ed. Raadpleeg uw accountant voor het door u te gebruiken rekeningschema
of maak gebruik van één van de standaard rekeningschema’s die in Pafin zijn opgenomen. U kunt deze
handmatig wijzigen en zo alsnog naar eigen wens indelen. Zo zult een aantal keuzes moeten gaan maken. In dit
hoofdstuk komen tal van zaken aan de orde die met het inrichten van een administratie te maken hebben. o.a:
•
•
•
•
•
•

Rekeningschema
Grootboekrubrieken
Opbouw artikelenbestand
Opbouw debiteurenbestand
Gehanteerde betalingscondities
Automatisch verzendkosten doorberekenen

In de meeste gevallen kunt achteraf wijzigingen aanbrengen in de basis van uw administratie. Dit kost vaak
extra tijd. Het is dus verstandig goed na te denken over het inrichten van de administratie.

2.1

Een nieuwe administratie aanmaken (met behulp van de wizard)
Voordat u daadwerkelijk met de administratie aan de slag kunt gaan moet u de administratie eerst aanmaken
en de zogenaamde stamgegevens invoeren.
Met de wizard Nieuwe administratie aanmaken kunt u snel een nieuwe administratie in gebruik nemen. Volg
het menupad Bestand / Nieuwe administratie aanmaken.
Een wizard is een hulpprogramma of functie die u helpt bij het uitvoeren van een bepaalde taak of taken.
Door de geautomatiseerde verwerking neemt de wizard u veel werkt uithanden en verkleint het de kans op
fouten.
Nadat u de wizard heeft gestart kunt u de relevante gegevens invoeren. Automatisch wordt het eerst
beschikbare administratienummer toegewezen, maar u kunt dit wijzigen. Vervolgens geeft u de naam van de te
voeren administratie op. In het veld Map wordt de locatie van de databestanden ingevoerd. Laat u deze
bijvoorkeur op de automatisch ingevulde waarde staan. Vervolgens kunt u de administratie nog afschermen
met een wachtwoord (alleen in Financieel Extra). Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld uw medewerkers wel
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toegang wilt geven tot de administratie van de werkmaatschappij, maar niet tot de administratie van de
holding. Als alle gegevens op het eerste scherm zijn ingevuld klikt u op de knop Volgende.

Nu kunt u ervoor kiezen om een standaard rekeningschema te installeren. U kunt kiezen uit een schema voor
een eenmanszaak, openbare vennootschap of een besloten vennootschap. Indien u wenst kunt u er ook voor
kiezen om zelf een rekeningschema in te voeren.
In dit scherm geeft u ook de periodiek (maand, kwartaal of jaar) van uw BTW aangifte aan. Dit stelt u in staat
om de BTW aangifte voor u uit te laten rekenen.
Na een gekozen standaard rekeningschema worden de overige stamgegevens automatisch aangemaakt.
U kunt achteraf wijzigingen aanbrengen en aanvullingen doen.
Kiest u ervoor zelf het rekeningschema in te voeren dan moet u aangeven of u een 4-, 5- of 6-cijferig
rekeningschema wilt gaan gebruiken. Vervolgens moet u drie systeemrekeningen invoeren. Meer uitleg over de
systeem sluitrekening, periode tussenrekening en rekening betalingsverschillen vindt u in paragraaf 2.3.2.
Indien u werkt met de module Voorraad dan moet u ook de grootrekeningen ‘nog te ontvangen facturen’,
‘prijsverschillen inkoop’ en ‘voorraadcorrecties’ opgeven. Meer hierover leest u in paragraaf. 9.7.
Nadat u uw keuze heeft gemaakt klikt u op Volgende om de gegevens voor de sub-administratie in te voeren.
Dit scherm is afhankelijk van de licentie waarvoor u heeft gekozen.
Ten eerste moet u opgeven uit hoeveel posities het relatienummer bestaat. Het relatienummer wordt gebruikt
voor debiteuren en crediteuren. Kiest u voor een 5-cijferig nummer dan kunnen uw debiteuren en crediteuren
genummerd zijn van 10000 t/m 99999. Het toekennen van een debiteuren- of crediteurennummer gaat
overigens geheel automatisch.
Indien u gebruik maakt van de module Factuur moet u tevens het aantal posities aangeven waaruit het artikel
bestaat. U kunt er ook voor kiezen dat dit variabel is. Vervolgens kunt u aangeven wat het eerste
factuurnummer moet zijn. Als u niets opgeeft begint het systeem bij 1. U kunt per boekjaar een nieuwe
nummering starten.
Werkt u met module Order dan kunt u ook de eerste nummers voor pakbonnen en de inkoop- en
verkooporders opgeven. Verder kunt u aangeven of u de magazijnpaklijsten wilt sorteren op orderregel of
magazijnlocatie. Dit laatste kan de efficiëntie van het ‘orderpicken’ sterk verbeteren. Ook bepaald u hier de
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methodiek voor het boeken van de financiële voorraad bij ontvangen goederen. Meer hierover leest u in
paragraaf 9.7
Als u alle relevante informatie heeft ingevoerd klikt u op de knop volgende. Het laatste scherm van de wizard
verschijnt nu. Klikt u nu op Voltooien om de administratie toe te voegen. Indien de bestandslocatie (map) nog
niet op uw computer aanwezig is, dan wordt u de vraag gesteld of u deze map wilt aanmaken. Beantwoord
deze vraag met Ja. De administratie zal vervolgens voor u worden aangelegd en ook direct voor u worden
geopend. U kunt dit zien in de werkbalk van Pafin.
In paragraaf 2.3.1 en 2.3.2 leest u hoe u de basisgegevens van een administratie kunt wijzigen.

2.2

Administratie aanmaken (handmatig)
Indien u geen gebruik wilt maken van de wizard kunt u geheel handmatig een nieuwe administratie aanmaken.
U volgt het menupad Bestand / Basisgegevens administraties en kiest vervolgens de optie Toevoegen.
Vervolgens wordt het formulier geopend waarin u het nummer en de naam van de administratie opgeeft. In
het veld Map staat de locatie waarin de databestanden worden geplaatst. Wijzigt u deze bij voorkeur niet.
Tevens kunt u de toegang tot de administratie beveiligen met en wachtwoord. Dit kan handig zijn als u
bijvoorbeeld uw medewerkers wel toegang wilt geven tot de werkmaatschappij maar niet tot de holding.
Ook geeft u in dit scherm op in welke valutasoort de administratie wordt gevoerd. Deze valutasoort dient als
basisvaluta . Tevens geeft u hier munt aanduiding aan.

Vervolgens klikt u op OK. Indien de bestanden map nog niet op uw computer aanwezig is zal het programma
vragen of u deze map wilt aanmaken. Beantwoordt deze vraag met Ja en u kunt de administratie gaan
inrichten. Opent u nu eerst de zojuist aangemaakte administratie. U doet dit via de knop
Selecteer een
administratie in de knoppenbalk.

Nadat u de administratie heeft geopend kiest u het menupad Beheer / Administratie. In de volgende
paragrafen leest u meer over de instellingen van een administratie.

2.3

Basisgegevens administratie wijzigen
De basis gegevens van een administratie worden op twee plaatsen beheerd. Dit vloeit voort uit de opbouw van
de programmatuur.
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2.3.1 Administratie basisgegevens
Via het menupad Bestand / Basisgegevens administratie kunt u de gewenste administratie selecteren en de
gegevens bewerken.
Elke administratie heeft een uniek nummer. De naam van de te voeren administratie zoals die op de uitvoer
van documenten zal worden weergeven. De bestanden map geeft aan waar de gegevensbestanden van de
administratie op de computer of netwerklocatie staan. De map wordt, indien nodig, automatisch aangemaakt.
U kunt de toegang tot administratie beveiligen met een wachtwoord. Op deze wijze kunt u bijvoorbeeld
medewerkers toegang geven tot de administratie van de werkmaatschappij en de toegang tot holding
afschermen (het wachtwoord is niet verplicht, indien u hier niets invoert is de administratie voor iedereen
toegankelijk). Bij de valuta geeft u de internationale code van de valutasoort op. Bij munt kunt u het symbool
van de valuta opgegeven. Dit symbool komt terug op de diverse rapporten en documenten.
Als alle gegevens zijn ingevoerd klikt u op OK. De gegevens worden opgeslagen.

2.3.2 Administratie instellen
Kies nu het menupad Beheer / Administratie. U kunt nu de basisgegevens van de administratie wijzigen. De
gegevens zijn per tabblad gerubriceerd.
Op het tabblad Financieel vindt u alle instellingen die betrekking hebben op de financiële administratie. Bij het
aantal posities rekeningschema bepaald u of u een 4-,5- of 6-cijferig rekeningschema wilt gebruiken. De
systeem sluitrekening is een verplichte grootboekrekening. De systeem sluitrekening zorgt ervoor dat tijdens
het boeken het grootboek in balans blijft. Ook verplicht is de periode tussenrekening. Deze wordt door het
systeem gebruikt bij boekingen die betrekkingen hebben op een andere periode dan de periode waarin wordt
geboekt. In paragraaf 3.1.2 vindt u een voorbeeld hiervan.
De systeem sluitrekening zorgt ervoor dat het grootboek in balans blijft. Wanneer u bijvoorbeeld een
memoriaalboeking aan het invoeren bent die nog niet in balans is (debet ≠ credit) dan zal het verschil op
de systeem sluitrekening worden geboekt. Het saldo op deze rekening op de diverse overzichten zal dus
nul moeten zijn!
De periode tussenrekening zorgt ervoor dat het grootboek per periode in balans is indien er boekingen
worden gedaan die niet binnen dezelfde periode vallen. In paragraaf 3.2.1 vindt u hier een voorbeeld van.
De rekening betalingsverschillen is niet verplicht. Bij het boeken van betalingen en ontvangsten kunt u de
betalingsverschillen direct wegboeken op de rekening die u hier heeft opgegeven. U kunt in het veld periodiek
BTW aangifte aangeven of u per maand, kwartaal of jaar BTW aangifte doet. Het begrip fictieve BTW heeft
betrekking op importfacturen. Uitleg daarover leest u in paragraaf 2.9. Het dagboek balans is van belang als u
de (concept)jaarovergang gaat doen. De openingsbalans wordt dan automatisch in het juiste dagboek
geplaatst. Het dagboek verkopen is alleen verplicht als u gebruik maakt van de module Factuur.
Verkoopfacturen worden automatisch gejournaliseerd en in het hier opgegeven dagboek geplaatst (zie
paragraaf 7.4). Het dagboek inkopen is van belang als u werkt met de module Order. Binnen gemelde
inkooporders kunnen direct worden geboekt als inkoopfactuur. Maakt u gebruikt van de methodiek “nog te
ontvangen facturen” dan wordt de journaalpost geplaatst in het dagboek memoriaal (zie paragraaf 9.7). Het
dagboek memoriaal wordt tevens gebruikt voor het boeken van materiaalverbruik en voorraad correcties.
Wilt u na controle niet dat er nog in wijzigingen worden gedaan in een boekingsperiode dan kunt u deze sluiten
door eenvoudig een vinkje te plaatsen bij de betreffende periode.
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Bij aantal posities relatienummer bepaalt u uit hoeveel posities (4..8 cijferig) een debiteuren- en
crediteurennummer bestaat. Ook kunt u hier opgeven welk debiteuren nummer u wilt gebruiken voor het
boeken van eenmalige debiteuren. Zie paragraaf 2.32
Indien u een eigen lay-out heeft gedefinieerd voor het rekeningoverzicht kunt u deze hier selecteren.
Gebruikt u de module Telebankieren dan geeft u hier de mappen op waarin de exportbestanden moeten
worden opgeslagen. De bestanden worden bij voorkeur in de administratie map geplaatst. Dit voorkomt fouten
indien u met meerdere administraties werkt.

Op het tabblad Factuur kunt u alle instellingen doen die betrekking hebben op de facturatie. Bij het eerste
factuurnummer kunt u zelf bepalen met welk factuurnummer u wilt starten. De facturen worden verder geheel
automatisch opeenvolgend genummerd. Per boekjaar kunt u een nieuwe nummering starten. Als u zelf een
afwijkende factuurlay-out heeft gedefinieerd (zie paragraaf 13.5) dan kunt u deze als standaard selecteren. Ook
kunt u aangeven hoeveel kopieën u wilt afdrukken.
Indien u hier een standaard betalingsconditie opgeeft behoeft u dit niet bij elke debiteur vast te leggen. Bij een
debiteur kunt u wel een afwijkende conditie opgeven.
Het aantal posities artikelcode bepaalt dit voor de artikelcode. U kunt er ook voor kiezen dat dit variabel is door
deze selectie aan te vinken.
Indien u de optie Automatisch toevoegen aan favorieten aan vinkt zullen de aankopen van uw klant
automatisch aan de favorieten lijst worden toegevoegd. Dit kan handig zijn bij herhaalorders. Met de knop
Favorieten kunt u de historie van de klant toevoegen aan de favorieten. Met één van de 6 vlaggen kunt u een
artikel visualiseren. De legenda van de vlaggen kunt u hier opgeven. Bijvoorbeeld: rood is ‘end of life’.
Op het tabblad Order (alleen beschikbaar indien u module Order gebruikt) kunt u alle instellingen doen die
betrekking hebben op in- en verkooporders. Bij eerste inkooporder geeft u het nummer op waarmee de
automatische nummering moet starten. Vervolgens kunt u uw voorkeur opgegeven voor de te gebruiken layouts. Ook moet u hier de keuze maken hoe u de financiële waarde van de inkopen wilt boeken. U kunt er voor
kiezen de financiële waarde te boeken bij de ontvangst van de goederen of bij het boeken van de
inkoopfactuur. In paragaaf 9.7 leest u hier meer over.
Ook geeft u op dit tabblad het eerste nummer van de verkooporder en pakbon op. Ook kunt u automatisch een
aantal kopieën van een pakbon laten afdrukken. Indien u een standaard verzendwijze opgeeft behoeft u dit
niet bij elke debiteur vast te leggen. Bij een debiteur kunt u wel een afwijkende verzendwijze opgeven. U kunt
de verzendwijze ook per order aanpassen. Vinkt u de optie “pakbon informatie op factuur vermelden” aan, dan
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zal het pakbonnummer, -datum en referentie op de factuur worden vermeldt. Dit is met name gewenst op
verzamelfacturen.
Als de optie Materiaalverbruik per pakbon boeken is aangevinkt zal bij het verwerken van een verkooporder de
journaalpost kostprijs aan voorraad worden geboekt op basis van de actuele magazijnprijs. Vinkt u deze optie
uit dan zult u deze journaalpost handmatig moeten boeken. Bijvoorbeeld één keer per maand op basis van het
overzicht Voorraad / Overzichten / Materiaalverbruik.

Indien u gebruikt maakt van de module Voorraad kunt u op het gelijknamige tabblad het standaard magazijn
opgeven. Tevens kunt u hier de grootboekrekeningen voor voorraadcorrecties en prijsverschillen opgegeven.
Om looproutes in het magazijn te optimaliseren kunt u ervoor kiezen de magazijnpaklijst te sorteren op
magazijnlocatie. Meer hierover leest u in paragraaf 10.3.4 en 8.8.1.
Om de snelheid van het systeem te verhogen kunt u de voorraad geïndexeerd weergeven. Belangrijk is dat u
deze met enige regelmaat her-indexeert. Eventuele afwijkingen worden dan hersteld.
Wilt u mengprijzen (zie paragraaf 10.9) kunnen toepassen dan moet u deze optie hier aanvinken.
Als de optie Preset nieuw artikel als voorraadartikel aanstaat zal tijdens het invoeren van een nieuw artikel
automatisch het bijhouden van een voorraadadministratie worden gestart.
De optie Voorraadcorrecties journaliseren mag u eigenlijk niet uitzetten. Indien u handmatig een
voorraadcorrectie doorvoert zal hier een journaalpost van worden gemaakt. De grootboekrekening voorraad
blijft dan gelijk aan de sub-administratie Voorraad. Het soms echter nodig zijn achteraf correcties door te
voeren die niet moeten worden gejournaliseerd. Bijvoorbeeld na correctie op een beginbalans.
Op het tabblad Werkplaats (indien deze module is geactiveerd) kunt in de instellingen voor deze module
beheren. Zo kunt u bepalen of de garantieperiode start op de datum van de pakbon (levering) of op de
factuurdatum. Deze kan, zeker bij verzamelfacturen, aanzienlijker verder liggen.
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U kunt aangeven of serienummers op de pakbon, de factuur op beide vermeld moeten worden. Tevens kunt u
de voorkeurlay-outs opgegeven voor de RMA, prijsopgaaf, inname, uitgifte en werkbon.
Indien u de module CRM gebruikt kunt u hier een aantal instellingen vastleggen. Zo kunt u aangeven dat na het
afdrukken of verzenden van een offerte direct een opvolgactie moet worden ingepland. In paragraaf 2.15. leest
u hoe u activiteiten kunt definiëren.
U kunt zelf vijf trajectsoorten definiëren. In paragraaf leest u meer over het toepassen van trajecten.
Met de CRM module kunt u uw klanten van een label voorzien. De labels hebben een visualiserende werking en
bieden u extra filter mogelijkheden. U kunt de verklaring van de labels zelf toekennen.
Een andere manier van visualiseren zijn de markers. Deze kunt u toekennen aan een taak of agendapunt. Ook
hier kunt u de verklarende tekst (deze zal als ‘tip’ worden weergegeven in de takenlijst en agenda.
Op het tabblad Extra kunt u nog een aantal algemene zaken vast leggen. U kunt zelf een vijftal selectie
variabelen definiëren. Deze stellen u in staat om een debiteur of crediteur in een selectie op te nemen. U
maakt bijvoorbeeld een selectie item ‘Nieuwsbrief’ aan. Op het debiteuren formulier kunt de optie Nieuwsbrief
aanvinken. Bij het afdrukken van een debiteurenlijst of adreslabels kunt u nu het filter toepassen en alleen die
debiteuren afdrukken die een nieuwsbrief moeten ontvangen.
Indien u gebruik maakt van de module Order of Factuur dan kunt u uitgaande documenten als facturen,
orderbevestigingen en inkooporders per e-mail verzenden. Op het tabblad Extra kunt u de naam, het emailadres en de domeinnaam van de afzender opgeven. Zonder domeinnaam worden u berichten door diverse
mailservers geblokkeerd.
Vervolgens kunt u per document opgeven welke
begeleidende tekst (handtekening) er bij het uitgaande emailbericht moet worden geplaatst. U kunt uw
tekstbestanden op twee manieren opmaken. Zogenaamde
‘platte’ tekstbestanden. Deze slaat u op met de toevoeging
.TXT
U kunt ook kiezen voor HTML bestanden. Hierin heeft u
meerdere opmaak mogelijkheden en kunt u een afbeelding
toevoegen. Zoals bijvoorbeeld uw bedrijfslogo. Deze
bestanden slaat u op met de toevoeging .HTM of .HTML
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Documenten die u per e-mail verstuurd worden als PFD bijlage toegevoegd. Deze PDF documenten worden
opgeslagen in de documentenmap. Indien u de optie relatiemap aan vinkt zal voor iedere relatie een map
worden aangemaakt waarin de documenten worden opgeslagen. Op deze wijze kunt u uw documenten
eenvoudig terug vinden.
Ook kunt hier bepalen of u de leveringsvoorwaarden wilt meezenden bij het uitgaande document. Tevens kunt
u een Flyer document toevoegen. Bij voorbeeld voor uw maandelijkse aanbiedingen.

2.4

Administratie verwijderen
Maak voordat u een administratie uit Pafin gaat verwijderen altijd een kopie van de administratie. U kunt dit
eenvoudig doen door de gehele map Pafin te kopiëren inclusief de data mappen waarin de administratie(s) zijn
geplaatst.
Volg het menupad Bestand / Basisgegevens administraties. Vervolgens selecteert u de gewenste administratie
en kiest de optie Verwijderen. Nadat u uw keuze heeft bevestigd wordt de administratie uit Pafin verwijderd.
De databestanden zullen ook fysiek uit de data map worden verwijderd.
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Als alle basisgegevens van de administratie zijn ingevoerd kunt u verder gaan met het invoeren van de
zogenaamde stamgegevens. Dit zijn de gegevens die u slechts één keer invoert en niet vaak hoeft te wijzigen.
Gegevens die u regelmatig muteert zijn mutatiegegevens.
Een debiteur is een stamgegeven. U voert deze eenmalig in en wijzigt deze alleen indien bijvoorbeeld de
debiteur verhuisd. Het grootboek daarentegen is een mutatiegegeven. Elke keer als u een inkoopfactuur
boekt maakt u een nieuwe journaalpost aan welke in het grootboek wordt opgenomen.
Zoals eerder gezegd is het belangrijk dat u voordat u begint aan het inrichten van uw administratie een
duidelijk plan heeft gemaakt. Een niet goed gekozen basis vergt achteraf veel tijd en inspanning om toch tot het
gewenste resultaat te komen.
Houdt u bij het invoeren van de stamgegevens de volgorde van deze handleiding aan. Deze is zo gekozen
dat wanneer u informatie uit een tabel nodig heeft, deze tabel al in een vorige paragraaf is besproken.

2.5

Grootboekrubrieken
Met de grootboekrubrieken (alleen beschikbaar in Financieel Extra) kunt u straks geheel automatisch uw
stukken voor de jaarrekening genereren. Feitelijk rubriceert u hier het grootboek zodat elke grootboekrekening
op de juiste plaats op de balans of resultatenrekening terecht komt.
Volg het menupad Stamgegevens / Rubrieken. Met de mutatieknoppen kunt u bepalen welke actie u wilt
uitvoeren. Op het formulier geeft u de gegevens van de grootboekrubriek op. U geeft de rubriek een nummer
en een naam. Vervolgens geeft u aan in welke cellen de informatie op het Microsoft Excel werkblad moet
worden geplaatst.

In bovenstaand voorbeeld worden de saldi van de grootboekrekeningen die in de rubriek zijn geplaatst in de cel
C8 in het Microsoft Excel werkblad geplaatst. Meer uitleg over het opmaken van de jaarrekening leest u in
paragraaf 3.6

2.6

Rekeningschema
Het rekeningschema vormt het hart van uw financiële administratie. Alle bezittingen, schulden, kosten en
opbrengsten worden geboekt op een grootboekrekening. Via het menupad Stamgegevens / Rekeningschema
kunt u het rekeningschema muteren. Indien u de optie Vervallen aan vinkt worden de vervallen
grootboekrekeningen getoond.
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Op het formulier kunt u de grootboekrekening een nummer en naam geven. Tevens geeft u aan of de rekening
op de balans of verlies- en winstrekening moet worden afgedrukt. Rekeningnummers die beginnen met een
0,1,2,3 of 7 zijn balansrekeningen, de overige beginnend met 4,5,6,8 en 9 zijn verlies- of winstrekeningen. U
bent vrij om hier van af te wijken en uw eigen indeling te maken. Door de grootboekrekening in een rubriek te
plaatsen zal het saldo van deze rekening worden opgenomen op de jaarrekening. Indien u gebruik wilt maken
van de automatische berekening voor de BTW aangifte dan kunt u hier, indien van toepassing, de rubriek van
het omzetbelasting aangifte formulier opgeven. Als u de uitvoer op de grootboekkaarten wilt beperken dan
kunt u de optie Uitvoer verdichten aanvinken. Op de grootboekkaart (alleen bij het afdrukken) zullen nu alleen
de periode totalen worden vermeld. Wilt u een grootboekrekening waarin in het verleden op is geboekt (deze
rekening kunt u dus niet meer verwijderen) niet meer gebruiken, dan vinkt u de optie Grootboekrekening is
vervallen aan. Vanaf nu kan er niet meer op de rekening worden geboekt.
Met de toets combinatie Control + U kunt u het keuze vakje
Rekening in vreemde valuta bijhouden activeren. Indien u
deze optie selecteert moet u vervolgens een valutasoort
opgegeven. U kunt deze rekening vervolgens koppelen als
tegenrekening aan een financieel dagboek. Meer over de
vreemde valuta administratie leest u in paragraaf 3.23

2.6.1 Het Referentie Grootboekschema
De koppeling met het Referentie Grootboekschema (RGS) is een begin om u als Pafin gebruiker in de toekomst
gebruik te kunnen laten maken van Standard Business Reporting (SBR). Het doel van SBR is gestandaardiseerde
financiële verslaglegging.
Het RGS gaat een belangrijke rol vervullen. U kunt in Pafin uw eigen vertrouwde rekeningschema blijven
gebruiken. De grootboekrekeningen kunt u vervolgens koppelen aan een positie binnen het RGS. Meer
informatie over het RGS vindt u op de website http://www.referentiegrootboekschema.nl
U hoeft het RGS niet zelf in te voeren. U kunt dit importeren uit een meegeleverd XML bestand.
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Op het mutatieformulier van het rekeningschema (menupad: Stamgegevens / Rekeningschema) vindt u een
nieuw veld Referentie gb.sch. Met de zoekknop achter dit veld kunt u het RGS raadplegen. De eerste keer dat u
dit doet is het RGS bladerscherm leeg. U drukt op de toets combinatie Ctrl + I. De knop Importeren wordt actief
en u kunt het RGS (versie 2.0) importeren.

Nadat u het RGS heeft geïmporteerd kunt u de grootboekrekeningen koppelen. De koppelingen hebben nu nog
niet direct een functie. De rapportages via het RGS zijn (nog) niet beschikbaar.

2.7

Dagboeken
Alle financiële feiten boekt u in via een dagboek. Elke type dagboek heeft zijn eigen invoerscherm. Via het
menupad Stamgegevens / Dagboeken kunt u de door u gebruikte dagboeken invoeren.
Elke dagboek heeft een uniek nummer. Dit wordt automatisch toegekend, maar u kunt dit geheel naar eigen
wens aanpassen. De naam van het dagboek biedt meer duidelijk in de diverse overzichten. Vervolgens bepaald
u het soort dagboek. Indien u een financieel dagboek kiest (kas of bank) dan bent u verplicht een tegenrekening
op te geven. Werkt u met de module Telebankieren dat geeft u hier ook het IBAN van de bijbehorende
bankrekening op. U kunt dan bankafschriftmutaties inlezen.
Werkt u met module Telebankieren, dan kunt u bij het dagboek soort kiezen voor het dagboektype
telebankieren. Vervolgens moet u dan een tegenrekening (bv. betalingen onderweg) en het nummer van uw
bankrekening opgegeven. In hoofdstuk 6 leest u hoe u betalingen en incasso’s vanuit Pafin kunt exporteren.
Als u een dagboek niet meer wilt gebruiken dan geeft u aan dat het dagboek is vervallen.

2.8

Kostenplaatsen
Een kostenplaats biedt u de mogelijkheid om bijvoorbeeld de grootboekrekening autokosten te verbijzonderen.
Tijdens het boeken van een autokostennota kunt u dan aangeven op welke voertuig deze kosten betrekking
hebben.
Kies het menu Stamgegevens / Kostenplaatsen . U kunt nu kostenplaatsen aanmaken, wijzigen en verwijderen.
Per kostenplaats geeft u een nummer en naam (of omschrijving ) op.
In Pafin wordt zoveel mogelijk met tabellen gewerkt. Dit heeft de volgende voordelen. U hoeft de
informatie slechts één keer vast te leggen. Wijzigingen behoeft u slechts één keer door te voeren, het
bevorderd de consistentie en het verkleind de kans op fouten. De paragrafen 2.9 tot en met 2.18
beschrijven stamgegevens die als (hulp)tabellen worden gebruikt.
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2.9

BTW code
Door de verschillende BTW percentages in tabellen op te slaan kunt u bij artikelgegevens, debiteuren en
invoeren van journaalposten verwijzen naar een BTW code. Via het menupad Stamgegevens / BTW code kunt u
bestaande BTW codes wijzigen of verwijderen en nieuwe codes aanmaken.

De code wordt automatisch aangemaakt maar u kunt deze aanpassen. Vervolgens geeft u de omschrijving van
de BTW code op. U dient tevens aan te geven of u de code voor inkoop (terug te vorderen BTW) of verkoop (af
te dragen BTW) gaat gebruiken. Dan geeft u het BTW percentage op. Is het BTW percentage ongelijk aan nul,
dan dient u de grootboekrekening aan te geven waarop het BTW bedrag moet worden geboekt. Indien u
gebruikt maakt van extra order-/factuurkortingen dan moet u tevens een grootboekrekening opgeven waarop
de korting moet worden geboekt.
De order-/factuurkortingen gaan niet direct van de omzet af, maar worden afzonderlijk geboekt.
Kortingen op order-/factuurregel niveau gaan direct ten laste van de omzet. Meer hierover leest u in
paragraaf 2.33
Met de optie onbelast kunt u aangeven dat een product of dienst is vrijgesteld van BTW. Er wordt dan ook geen
melding van BTW gemaakt op de factuur. U kunt deze optie alleen aanvinken indien het percentage nul is. Dit
geldt ook voor de BTW verleggingsregeling. Indien u de optie verlegd (niet beschikbaar in Factuur Basis) aan
vinkt kunt u verhouding in procenten aangeven en de omschrijving zoals die op factuur wordt vermeld.
In de omschrijving dient u de tekst [G-bedrag] en [bedrag] op te nemen. In deze velden zullen automatisch de
bedragen worden berekend en vermeld zoals deze middels de verhouding zijn aangegeven.
Indien u handelsgoederen uit het buitenland betrekt maar deze via de voorraadrekening boekt kunt u een
fictieve BTW boeking genereren voor de aangifte omzetbelasting.

Indien u bij een inkoopfactuur (of inkooporder) deze “fictieve” BTW code opgeeft zal de onderstaande
journaalpost worden gecreëerd.
Pafin 2.71

|28

Stamgegevens | Hoofdstuk 2

Rekening
3000 Voorraad
2999 Sluitrekening
2991 Tussenrekening
1200 Crediteuren

Debet
10.000

Credit
10.000

10.000
10.000
Journaalpost fictieve BTW

Door grootboekrekening 2991 aan omzetbelasting rubriek 4a of 4b te koppelen wordt hier BTW over berekend.
Deze wordt automatisch weer afgetrokken bij rubriek 5b.
Opmerking: rekening 2991 moet u niet aan een omzetbelasting rubriek koppelen.

2.10 Valutasoorten
U kunt in Pafin met meerdere valutasoorten werken. De administratie zelf wordt gevoerd in de door u
opgegeven basisvaluta (koers = 1). Via het menupad Stamgegevens / Valutasoorten kunt nieuwe valutasoorten
toevoegen en/of valutakoersen wijzigen.
Geeft u bij code de internationaal geldende valutacode op. (USD = Amerikaanse Dollar , GBP = Engelse Pond)
Dit voorkomt onduidelijkheden bij uw afnemers. Vervolgens geeft u de naam en de munt van de valuta op. De
wisselkoers geeft u op per stuk. Als de koers niet gelijk is aan 1 dan kunt u tevens een grootboekrekening
opgegeven waarop eventuele koersverschillen kunnen worden weg geboekt. Bij afronding kunt u aangeven of
een valutasoort met decimalen of gehele getallen werkt.
Indien u werkt met een vreemde valuta administratie zal na een wijziging van koers een herwaardering
moeten plaatsvinden. Meer hierover leest in paragraaf 3.23.

2.11 Landen
Via het menupad Stamgegevens / Landen kunt u de voor u relevante landen invoeren. Geeft u bij code de
internationale code van het land op en vul bij naam de landnaam in zoals deze op de factuur moet worden
vermeld. Tevens kunt u aangeven of het land een EU lidstaat is. Maakt u gebruikt van de module Factuur dan
kunt u geheel automatisch een overzicht intracommunautaire leveringen genereren. Meer hierover leest u in
paragraaf 7.14.

2.12 Talen
Via het menupad Stamgegevens / Talen kunt u verschillende taalcodes invoeren. Indien u met taalcodes werkt
kunt u bij elk artikel de omschrijving en eenheid in een afwijkende taal invoeren. Zo kunt u klanten op
artikelniveau in afzonderlijke talen facturen.

2.13 Branches
Maakt u gebruik van de module CRM dan kunt u uw klanten en prospect in branches indelen. Hiermee neemt
het aantal selectiemogelijkheden enorm toe. Een klant kan in meerdere branches worden ingedeeld. Meer
hierover leest u in paragraaf 2.25.
Via het menupad Stamgegevens / Branches kunt u de door u te gebruiken branches invoeren. Wilt u in
toekomst adresgegevens kopen (bijvoorbeeld van de Kamers van Koophandel) dan is het raadzaam om de SBI
code te hanteren.

2.14 Interesses
Maakt u gebruikt van de module CRM dan kunt u interessegebieden aan uw contactpersonen toekennen. Dit
biedt u de mogelijkheden om bij verkoopactiviteiten uw boodschap te richten aan de juiste persoon binnen een
organisatie. In paragraaf 2.31 leest u hoe u deze interesses kunt koppelen.
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Via het menupad Stamgegevens / Interesses kunt u zelf uw interessegebieden definiëren.
De branche indeling biedt u selectiemogelijkheden op organisatie (klant )niveau. Met interesses beschikt
over deze mogelijkheden op individueel niveau (contactpersoon).

2.15 Activiteiten
Als u gebruik maakt van de CRM module dan worden uw taken gerubriceerd. Via het menupad Stamgegevens /
Activiteiten kunt u activiteiten definiëren.

2.16 Functies
Via het menupad Stamgegevens / Functies kunt u een functietabel aanleggen. Elke contactpersoon kan dan op
functie worden ingedeeld.

2.17 Rayon / verkoper
Indien u werkt met module Factuur dan kunt ook met rayons of verkopers (verkoopsters) werken. U kunt
klanten of orders aan rayon of verkoper koppelen. Op deze wijze kunt u o.a. de omzet per rayon of verkoper
meten. Ook kunt overzichten filteren op basis van deze criteria. Volg het menupad Stamgegevens / Rayon
verkoper. Per rayon of verkoper kunt u de volgende gegevens vastleggen. Elke rayon of verkoper krijgt een
unieke code. Vervolgens geeft u de bijbehorende naam op. Ook kunt u aan een verkoper een provisie (in
procenten) toekennen. Deze provisie wordt toegekend aan de hand van de gefactureerde omzet exclusief de
omzetbelasting en verzendkosten.

2.18 Betalingscondities
Door de betalingscondities één keer vast te leggen voorkomt u dat er allerlei verschillende omschrijvingen op
uw facturen komen te staan. Via het menupad Stamgegevens / Betalingscondities kunt u deze aanmaken en
wijzigen. Elke betalingsconditie heeft een unieke code. Vervolgens geeft u de omschrijving op. Om de
vervaldatum van een openstaande post te kunnen bepalen geeft u een betalingstermijn op in dagen. Ook geeft
u de wijze van betaling op. Zo zal bijvoorbeeld bij een betaalwijze “incasso” op een verkoopfactuur worden
vermeldt wanneer het factuurbedrag zal worden geïncasseerd.
Werkt u met betalingskortingen dan kunt u deze instellen en de
teksten op de factuur laten terugkomen. Belangrijk is dat u de
teksten [procent], [dagen] en [bedrag] niet aanpast. Tussen de []
worden namelijk de gegevens van de factuur ingevuld. Dit gebeurt
bij het afdrukken van de factuur.
De korting wordt berekend over het exclusief BTW bedrag.
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2.19 Verzendwijzen
Indien u gebruik maakt van de module Order kunt u ook de wijze van verzending standaardiseren. Op deze
manier worden op de pakbonnen uniform voorzien van een vastgelegde tekst. Via het menupad Stamgegevens
/ Verzendwijzen kunt u deze vastleggen.
Indien u automatisch verzendkosten (administratie- of
handelingskosten) wilt doorberekenen, dan kunt u dat per
verzendwijze opgeven. U geeft hier het bedrag op in de basisvaluta
exclusief btw. Vervolgens kunt u aangeven boven welke
orderwaarde (exclusief btw) de verzendkosten vervallen. Daarnaast
dient u de BTW code en de grootboekrekening op te geven.

U kunt er ook voorkiezen om de verzendkosten per order
handmatig op te geven. Dan vinkt u de optie Verzendkosten
variabel aan. De verzendkosten worden onderaan de factuur
afzonderlijk vermeld en worden niet opgenomen in de
verkoopoverzichten. Dit gebeurt namelijk wel als u de
orderkosten op een orderregel boekt.

2.20 ADR (gevaarlijke stoffen)
Indien u artikelen vervoerd waarin gevaarlijkstoffen zijn verwerkt dient u deze op het vervoersdocument te
vermelden. Via menupad Stamgegevens / ADR codes kunt u een voor u relevante codelijst aanleggen.

Wilt u gebruik maken van de “1000 punten regeling” dan moet u de aanvullende informatie Categorie, Klasse
en Maximum invoeren. Maximum is gebaseerd op de liter of kilo. Deze informatie staat in de ADR tabellen.
De informatie m.b.t. ADR punten komt niet automatisch op de pakbon lay-out te staan. Deze moet
handmatig worden aangepast. Op de artikelregel moet u het dataveld MOD:AdrPunten (@s11) en
onderaan de pagina het dataveld MOD:AdrTotaal (@s11).
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2.21 Magazijnen
In u gebruik maakt van de module Voorraad kunt u via het menupad Stamgegevens / Magazijnen één of
meerdere magazijnen definiëren. Elke magazijn heeft een uniek nummer en een naam. Indien u niet wilt dat
de voorraad wordt meegeteld in de vrij beschikbare voorraad, dan vinkt u de optie Reguliere voorraad uit.
De groepen vormen een belangrijk onderdeel. Naast de mogelijkheid om als selectie criteria te dienen en
prijs- of kortingsafspraken vast te leggen vormen zij ook de koppeling tussen de sub-administratie en het
grootboek. Ook kunt u de groepen gebruiken als selectie criteria voor diverse overzichten of
kortingsafspraken.

2.22 Artikelgroepen
De artikelgroepen zijn alleen beschikbaar indien u gebruik maakt van de module Factuur. Via het menupad
Stamgegevens / Groepen / Artikelen kunt u bestaande groepen aanpassen en nieuwe aanmaken. Elke groep
heeft een uniek nummer. Dit wordt automatisch gegenereerd maar u kunt dit naar wens aanpassen.
Vervolgens geeft u de naam van de groep op. Vervolgens bent u verplicht een grootboekrekening op te geven.
De sub-administratie wordt aan deze rekening gekoppeld. De koppeling sub-administratie en
grootboekrekening verloopt geheel automatisch als u gebruik maakt van de module Voorraad. Bij het invoeren
van een verkooporder of –factuur wordt de journaalpost automatisch voorbereid met behulp van de
opbrengstrekening die u hier opgeeft. De verwerking van een verkooporder zal tevens een journaalpost van de
kostprijs genereren. Deze gegevens worden ontleend aan de magazijn- of vaste verrekenprijs (v.v.p.) en de hier
opgegeven kostenrekening. Vervolgens geeft u een BTW code op voor de verkoop en een BTW code voor de
inkoop.
U kunt aan een artikelgroep een korting of staffel toekennen. Op het tabblad Afspraken kunt u per debiteur
een korting- of staffelafspraak voor deze artikelgroep vastleggen. Artikelen uit deze artikelgroep zullen met hier
opgegeven korting (of staffel) op de order- of factuurregel worden geplaatst. In paragraaf 2.40 leest u meer
over hoe een verkoopprijs tot stand komt.

Tevens kunt op groepsniveau één afbeelding en (PDF) datasheet toevoegen. Op de prijslijst of webshop (i.c.m.
de module WebConnector) zullen deze bij het artikel worden getoond tenzij u bij een artikel uit deze groep een
andere afbeelding heeft opgegeven (zie paragraaf 2.34).
Via het tabblad WebConnector (alleen beschikbaar als u over deze module beschikt) kunt u alle artikelen uit
één groep plaatsen in één of meerdere productcategorieën. Ook kunt op deze wijze hele groepen artikelen aan
uw webshop toevoegen of verwijderen.
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2.23 Debiteurengroepen
Via het menupad Stamgegevens / Groepen / Debiteuren kunt u bestaande groepen aanpassen en nieuwe
aanmaken. Elke groep heeft een uniek nummer. Dit wordt automatisch gegenereerd maar u kunt dit naar wens
aanpassen. Vervolgens geeft u de naam van de groep op. Bij de debiteurengroep bent u verplicht een
grootboekrekening op te geven. Alle debiteuren uit deze groep zijn dan gekoppeld aan deze rekening. Geeft u
alleen een opbrengstrekening op als u de standaard opbrengstrekening zoals die bij de artikelgroep is
opgegeven wilt overrulen. Ditzelfde geldt voor de BTW code. Dit kan bijvoorbeeld bij buitenlandse debiteuren
het geval zijn.
Indien u werkt met module Factuur kunt een korting of staffel aan de debiteurengroep toekennen. Debiteuren
uit deze groep krijgen de korting (of staffel) dan automatisch toegewezen op de order- of factuurregel. In
paragraaf 2.40 leest u meer over hoe een verkoopprijs tot stand komt.

2.24 Crediteurengroepen
Via het menupad Stamgegevens / Groepen / Crediteuren kunt u bestaande groepen aanpassen en nieuwe
aanmaken. Elke groep heeft een uniek nummer. Dit wordt automatisch gegenereerd maar u kunt dit naar wens
aanpassen. Vervolgens geeft u de naam van de groep op. Bij de crediteurengroep bent u verplicht een
grootboekrekening op te geven. Alle crediteuren uit deze groep zijn dan gekoppeld aan deze rekening. Tevens
kunt u een voorkeur BTW code aangeven.

2.25 Prospectgroepen
Via het menupad Stamgegevens / Groepen / Prospects kunt u bestaande groepen aanpassen en nieuwe
aanmaken. Elke groep heeft een uniek nummer. Dit wordt automatisch gegenereerd maar u kunt dit naar wens
aanpassen. Vervolgens geeft u de naam van de groep op.

2.26 Debiteuren
Via het menupad Stamgegevens / Debiteuren of gebruik de snelkoppeling Debiteuren
in de knoppenbalk
komt u in het bladerprogramma van de debiteuren (klanten). Vanuit het bladerprogramma kunt u de gegevens
van de debiteur muteren en/of raadplegen. Ook kunt u vanuit dit scherm de debiteurengegevens afdrukken als
lijst, op etiketten, exporteren naar Microsoft Excel of Word. Hierover leest u meer paragraaf 2.27

Het formulier van de debiteur bestaat uit meerdere tabbladen. Op het tabblad Algemeen bent u verplicht een
debiteurennummer op te geven. Het nummer wordt automatisch gegenereerd maar kan door u worden
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aangepast. Vervolgens plaatst u de debiteur in een groep. Denk hierbij na over de koppeling aan het grootboek
en mogelijke selectie criteria. Vervolgens geeft u de naam en de zoeknaam van de debiteur op. Deze kunnen
van elkaar afwijken. Bijvoorbeeld: Firma Rutten en Zoon kan de zoeknaam Rutten krijgen. Tevens kunt u een
bezoekadres en postadres opgeven. Indien beide aan elkaar gelijk zijn geeft u alleen het bezoekadres op. Bij de
keuze van het land kunt u gebruik maken van de hulptabel. Ditzelfde geldt voor de valuta. Geeft u alleen een
valutasoort op indien deze afwijkt van de basisvaluta. De velden telefoon en telefax zijn vrij in te voeren. Indien
u de website opgeeft kunt u deze direct bezoeken met behulp van de knop achter het invoerveld. Dit zelfde
geldt voor het algemene e-mailadres. In het veld KvK. kunt het inschrijvingsnummer bij de kamer van
koophandel vastleggen. Het BTW nummer wordt vermeldt op verkoopfacturen en overzichten die betrekking
hebben op intracommunautaire transacties. Geeft u alleen een betalingsconditie en verzendwijze op indien
deze afwijken van de standaard instellingen. U kunt een debiteur koppelen aan een rayon of verkoper. De
selectie variabelen stellen u in staat om de debiteur te kunnen filteren bij diverse lijsten en overzichten.
Indien u bij de debiteur een herinneringstekst vastlegt wordt deze getoond in het order en factuur
invoerscherm. D.w.z. het herinneringsicoon wordt getoond. U kunt hier dan op klikken om de tekst te
raadplegen.
Op het tabblad Extra kunt u een afwijkende factuurlay-out selecteren. Dit kan handig zijn als u een debiteur
bijvoorbeeld in een vreemde taal wilt factureren. Geeft u het aantal kopieën alleen op als dit afwijkt van de
standaard instelling. Ook kunt u hier aangeven of de debiteur facturen, offertes en orderbevestigingen per email wilt ontvangen. U dient dan wel het e-mailadres op te geven. Ook kunt u hier aangeven dat deelleveringen
bij deze klant niet zijn toegestaan. Bij de optie verzamelfacturen kunt u de volgende keuzes maken:
Nee, elke pakbon wordt een factuur;
Ja, pakbonnen worden op één factuurgeplaatst totdat u deze gaat factureren;
Per order, pakbonnen van één order komen (bij deelleveringen) op één factuur terecht.
Daarnaast kunt u, als uw klant daarom vraagt, de factuur ook in UBL formaat toezenden. U heeft hier de keuze:
Nee, geen UBL mee sturen in de e-mail
XML+PDF, naast de reguliere factuur in PDF wordt de UBL factuur in XML aan de e-mail toegevoegd (aanbevolen)
XML (PDF ingesloten), de PDF factuur niet afzonderlijk meegestuurd (niet aanbevolen)
Op het tabblad Memo kunt u vrije tekst opslaan.
Op het tabblad Contactpersonen kunt u per debiteur meerdere contactpersonen opslaan. In het bladerscherm
heeft u de mogelijkheid om nieuwe personen toe te voegen, bestaande te wijzigen of te verwijderen. Met de
knop Standaard maakt u de geselecteerde contactpersoon als standaard contactpersoon. Deze zal op
uitgaande documenten worden vermeld indien aangegeven.
Tevens kunt u aan contactpersonen
verschillende voorkeuren vastleggen.
Bijvoorbeeld aan wie de facturen moeten
worden gericht, wie er via de webshop kan
bestellen of wie als standaard
contactpersoon staat aangeduid. Dit laatste
kan bijvoorbeeld handig zijn als u maar één
mailing per klant wilt versturen.
In paragraaf 2.32 vindt u meer informatie
over contactpersonen.
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Op het tabblad Financieel vindt u de gegevens die gerelateerd zijn aan de financiële administratie. Indien u aan
de debiteur een kredietlimiet toekent zal tijdens een levering (module Order) aan de debiteur een controle
plaatsvinden of de limiet niet word overschreden. Tevens kunt u aangeven dat er geen (automatische)
verzendkosten aan de debiteur worden doorberekent. Indien u de optie leveringstop aan vinkt zal er geen
uitlevering kunnen plaats vinden. Bijvoorbeeld bij ruime overschrijding van de betalingstermijn. Ook kunt u hier
aangeven dat een debiteur niet in het aanmaningstraject wordt opgenomen.
Het banknummer biedt u extra mogelijkheden bij de module telebankieren. De invoer van het banknummer
wordt gecontroleerd met de 11-proef. Voor nummer van de Postbankrekening plaats u een P. Betalingen aan
rekeningnummers van de Postbank geschieden als onzuivere betaling. De computer van de Postbank zal het
rekeningnummer met de naam van de rekening controleren. Betalingen op banknummers vindt geen verdere
controle plaats. Dit zijn de zogenaamde zuivere opdrachten. Verzeker u ervan dat u hier het juiste
banknummer opgeeft.
Op 1 februari 2014 is de overstap naar SEPA definitief. Vanaf dat moment kunt u alleen nog maar met IBAN
werken. U kunt het ingevoerde IBAN op juistheid testen met de knop Check. De controleert of u een geldig
IBAN heeft opgegeven. Verzeker u ervan dat u het IBAN ook echt van de geselecteerde debiteur of crediteur is.
Maakt u gebruik van automatische incasso-opdrachten dan moet u een zogenaamde mandaatadministratie
bijhouden. Deze informatie wordt bij elke incasso-opdracht meegezonden. U moet aangeven met welk
document en op welke datum de
debiteur u heeft gemachtigd voor de
automatische incasso. Tevens geeft u aan
of het om een eenmalige of doorlopende
incasso gaat. Gaat het om oude
machtigingen dan mag u als datum 1
november 2009 opgeven.
Indien u incasso-opdrachten of betalingen uitvoert op een bankrekening met een andere tenaamstelling dan
vinkt u de optie Afwijkende naam van rekeninghouder aan. Vervolgens geeft u de naam en plaats van de
rekeninghouder op.
Is de module Telebankieren bij u actief en heeft u een Payment Service Provider geconfigureerd (zie paragraaf
6.4) dan kunt op dit tabblad aangeven of bij een factuur, rekeningoverzicht of aanmaning een betaalverzoek
moet worden toegevoegd.
Maakt u gebruik van de module Order kunt u op het tabblad Afleveradressen per debiteur meerdere
afleveradressen vastleggen. U kunt de adressen muteren met de knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen.
Tevens kunt u aangeven welk afleveradres standaard moet worden gebruikt. Geeft u bij het afleveradres alleen
een naam op indien deze afwijkt van de naam van de debiteur.
Op het tabblad Afspraken kunt u een standaard korting (of staffel) aan de debiteur toekennen. Vervolgens
kunt u nog specifiekere prijsafspraken vastleggen voor deze debiteur. In het bladerprogramma op het tabblad
Afspraken kunt u netto prijsafspraken of kortingen voor meerdere artikelen vastleggen. Ook kunt voor deze
debiteur een korting toekennen voor een gehele artikelgroep. De afspraken op debiteurniveau zullen de
standaardprijzen en kortingen overrulen. Meer hierover leest u in paragraaf 2.39
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Het gebruik van kortingen heeft twee voordelen t.o.v. netto prijsafspraken. Ten eerste ziet de klant dat er
een korting wordt verleend. Ten tweede is het doorvoeren van een prijswijziging eenvoudiger, sneller en
vermindert het de kans op invoer fouten.
Op het tabblad Eigen codes kunt u de artikelcode van de klant vastleggen. Door het veld MOD:ArtikelcodeKlant

toevoegen aan de variabele lay-out (offerte, bevestiging, pakbon en factuur) kunt u deze informatie
communiceren naar uw klanten. De artikelcodes worden pas getoond nadat u een vinkje heeft geplaatst in het
veld Artikelcode van klant tonen. Belangrijk: deze artikelcodes zijn slechts informatief. U kunt bijvoorbeeld niet
zoeken op de artikelcode van de klant.
Indien u heeft aangegeven dat documenten worden opgeslagen in de klant map (zie paragraaf 2.3.2) en u
verzendt bijvoorbeeld een orderbevestiging per e-mail dan wordt het gecreëerde PDF document opgeborgen in
de klantmap. Via het tabblad Bestanden kunt u deze documenten met een dubbelklik openen. Ook kunt u zelf
documenten opslaan in de klantmap en deze uit dit scherm openen.
Maakt u gebruik van de module CRM dan kunt u op het gelijknamige tabblad aanvinken in welke branches de
klant wordt ingedeeld. Op deze branche-indeling kunt u selectiemogelijkheden toepassen. Meer hierover leest
u meer in paragraaf 12.7.Ook kunt u een indeling maken op bedrijfsgrootte.
In de linker knoppenbalk bieden de knoppen
debiteurenkaart,
openstaande posten,
omzet
indicatie, historie, facturen en
orders, u direct toegang tot relevante informatie van de debiteur.
Met de knop kunt u een Microsoft Word sjabloon openen.

2.27 Debiteuren afdrukken en exporteren
Vanuit het bladerprogramma Debiteuren kunt u door op de knop Afdrukken te klikken het debiteurenbestand
afdrukken of exporteren naar Microsoft Excel.
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Bij de keuze uitvoer kunt aangeven of u een standaardlijst naar de printer wilt afdrukken, de adressen op
etiketten of de gegevens wilt exporteren naar Microsoft Excel. Indien u kiest voor etiketten kunt u kiezen uit
vijf voorgeprogrammeerde formaten. Dit zijn de gangbare Avery modellen L7160, L7161, L7162 en L7163 of de
Dymo labelprinter op het standaard formaat 89x36mm. In dat geval kunt u ook een labelprinter selecteren.
Tevens kunt u een keuze maken of u het post- of bezoekadres wilt afdrukken. Door de optie contactpersoon
aan te vinken zal de standaard contactpersoon worden vermeld.
Op het tabblad Filter kunt u opgeven op welke criteria u wilt selecteren. De velden groep, land en
rayon/verkoper hebben een EN functie. De door u gedefinieerde selectie variabelen hebben een OF functie.
Speciaal voor de gebruikers met een Dymo labelprinter is de knop Adreslabel toegevoegd. Hiermee kunt u
een debiteur of crediteur snel een adresetiket afdrukken. U kunt vervolgens kiezen uit het bezoek- of
postadres en aangeven of u de naam van de standaard contactpersoon wilt afdrukken.

2.28 Mailing in Microsoft Word
U kunt op relatief eenvoudige wijze al uw debiteuren en crediteuren een gepersonaliseerde brief sturen. U
maakt in Microsoft Word een document aan en koppelt dat aan het gegevensbestand mailmerge.doc in de
Pafin programmamap. In dit document kunt u de volgende velden opnemen. Het relatienummer, de
adressering (n.a.w. 1 t/m 6) en de aanhef.

Als u het document klaar heeft slaat u deze op in de Pafin sjablonenmap. U kunt nu de mailing gaan aanmaken.
U volgt het menupad Stamgegevens / Debiteuren en klikt op de knop Afdrukken. In het selectiescherm kiest u
bij uitvoer naar voor Word. Vervolgens kiest u bij bestand de brief die u heeft aangemaakt. Tevens kunt u nog
aangeven of u de contactpersoon wilt vermelden en kunt u gebruik maken van de selectiemogelijkheden zoals
deze zijn besproken in paragraaf 2.26.
U klikt op OK en uw selectie wordt uitgevoerd. Vervolgens wordt Microsoft Word geopend en uw brief wordt
samengevoegd (mailmerge) in een nieuw document. Vervolgens kunt u deze afdrukken.
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In de Pafin slabonenmap vindt u een voorbeeldbrief (mailing.doc). U kunt deze naar eigen wens
aanpassen en vervolgens gebruiken voor uw mailing activiteiten.
Opmerking: Microsoft Word dient wel op uw computer geïnstalleerd te zijn.

2.29 Snel brieven maken in Microsoft Word
Het komt nogal vaak voor dat u één van uw debiteuren of crediteuren een brief stuurt. Pafin biedt u de
mogelijkheid om de basisgegevens van een relatie naar een Microsoft Word document te exporteren. U volgt
het menupad Stamgegevens / Debiteuren en selecteert vervolgens de gewenste debiteur met de knop
Wijzigen. Het formulier met de basisgegevens wordt geopend. U klikt nu op de knop
(in de knoppenbalk).
Vervolgens kunt u in de sjablonenmap een standaard brief selecteren. De brief wordt nu in Microsoft Word
aangemaakt en de gegevens van de debiteur worden daarin geplaatst, mits de velden zijn gedefinieerd.
Na de installatie vindt u in de map sjablonen een standaard brief. In deze brief zijn de velden aangemaakt
die een koppeling tot stand brengen met de adresgegevens en de standaard contactpersoon van de
debiteur (of crediteur). Zelf kunt u meerdere standaard brieven aanmaken en die in deze map plaatsen.
Hieronder vindt u een overzicht van de datavelden die u kunt gebruiken:
[naam]
[naamextra]
[adres]
[postcode]
[plaats]
[postadres]
[postpostcode]
[postplaats]

= naam van de debiteur of crediteur
= extra naamregel van debiteur of crediteur
= adres
= postcode
= plaatsnaam
= postadres (indien ingevuld)
= postcode van het postadres
= plaatsnaam van postadres

[land]
= landnaam
[btw-nummer] = BTW-nummer
[telefoon]
= telefoonnummer
[telefax]
= telefaxnummer
[contactpersoon] = standaard contactpersoon
[aanhef]
= gepersonaliseerde aanhef

2.30 Crediteuren
Kies het menupad Stamgegevens / Crediteuren of Crediteuren / Stamgegevens of gebruik de snelkoppeling
Crediteuren in de knoppenbalk.
Het muteren, raadplegen en afdrukken van crediteuren doet u op geheel dezelfde wijze als de debiteuren. Het
formulier voor de crediteuren wijkt op een aantal plaatsen af. Op het tabblad Grootboek heeft u twee extra
invoervelden. U kunt hier uw klantnummer opgeven. Dit is alleen van toepassing indien u gebruik maakt de
module telebankieren en (inkoop)orders. Ook kunt u een grootboekrekening opgeven. Deze grootboekrekening
zal automatisch worden ingevuld als u inkoopfacturen gaat boeken. Indien u bijvoorbeeld bij de leverancier van
kantoorartikelen de grootboekrekening 4100 Kantoorbehoeften opgeeft zullen de inkoopfacturen van de
leverancier automatisch worden gejournaliseerd.

2.31 Prospects
Kies het menupad Stamgegevens / Prospects. Het muteren, raadplegen en afdrukken van een prospect doet u
op geheel dezelfde wijze als een debiteur. Het formulier voor de prospect wijkt op een aantal plaatsen af. U
kunt een prospect eenvoudig omzetten in een debiteur. U klikt op de knop Debiteur. Vervolgens selecteert u
een geldige debiteurengroep en klikt op OK.

2.32 Contactpersonen
Contactpersonen kunnen op verschillende wijze worden ingevoerd. In paragraaf 2.25 heeft u gelezen dat u bij
een debiteur meerdere contactpersonen kunt invoeren. Dit zelfde geldt bij de stamgegevens van de
crediteuren. U kunt echter ook direct contactpersonen muteren en raadplegen. Kies hiervoor het menupad
Stamgegevens / Contactpersonen of klik op de snelkoppeling Contactpersonen uit de knoppenbalk. In het
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bladerprogramma Contactpersonen vindt u alle aanwezige contactpersonen. U kunt de personen nu sorteren
(en zoeken) op voor- en achter- en bedrijfsnaam.
Met de gebruikelijke functies kunt u contactpersonen aanmaken, wijzigen, verwijderen. Op het formulier kunt
u aangeven bij welke debiteur of crediteur de persoon hoort. Dit is echter niet verplicht. U kunt dus
contactpersonen invoeren zonder verbintenissen. Op een later tijdstip kunt u deze persoon altijd nog aan een
debiteur of crediteur koppelen. U kunt een persoon slechts aan één debiteur of crediteur koppelen.
Bij de naam geeft u de achternaam van de persoon op. Vervolgens de voorletters die u moet scheiden met een
punt. Ook kunt u nog een tussenvoegsel, voornaam, geslacht en titel opgegeven. In het veld telefoon kunt u
bijvoorbeeld een rechtstreeks doorkiesnummer invoeren. Ook kunt u het mobiele nummer en e-mailadres van
de persoon vastleggen.
Op het tabblad Privé kunt u aanvullend nog een aantal privé gegevens vastleggen als adres, telefoon en e-mail.
Met de knop
kunt u via uw mailprogramma direct een e-mail verzenden.
Indien u gebruik maakt van de module CRM dan kunt u op het gelijknamige tabblad aanvinken wat de
interesses van deze persoon zijn. In het CRM Multi selectie scherm kunt hier op filteren.

2.33 Eenmalige debiteuren
Indien u gebruik maakt van module Factuur dan kunt u gebruik maken van de functie eenmalige debiteuren.
Alle eenmalige debiteuren worden gekoppeld aan één debiteurennummer in uw financiële administratie. Op
deze wijze kunt u incidentele afnemers groeperen. Een nadeel hiervan is dat u eenmalige debiteuren niet
afzonderlijk kunt raadplegen. Op uw openstaande postenlijst staan alle posten onder het gezamenlijke
debiteurennummer. Het versturen van rekeningoverzicht is dan ook niet mogelijk. U kunt ook geen
automatische incasso-opdrachten toepassen.
Indien u bij het invoeren van een verkooporder of -factuur het nummer van de eenmalige debiteur opgeeft
kunt u vervolgens de NAW gegevens van de eenmalige debiteur invoeren.

Via de knop Eenmalige debiteur kunt u de gegevens muteren. Ook kunt u een eerdere ingevoerde debiteur
selecteren.
Een voordeel van eenmalige debiteuren is het snel kunnen afhandelen van balieorders aan incidentele
afnemers. Een nadeel is dat een eenmalige debiteur niet afzonderlijk te raadplegen is. Ook niet in de
openstaande postenlijst of rekeningoverzicht. Gebruikt u bij eenmalige debiteuren dan indien mogelijk
contante betaling of pin.

2.34 Artikelen
Via het menupad Stamgegevens / Artikelen of met de snelkoppeling Artikelen
kunt u het bladerprogramma
voor het artikelenbestand starten (beschikbaar vanaf module Factuur). Naast de gebruikelijke functies
toevoegen, wijzigen en verwijderen heeft u in dit scherm ook de mogelijkheid om artikelgegevens te kopiëren.
U kunt de omschrijving en andere instellingen van een bestaand artikel overnemen voor een nieuw aan te
maken artikel. Dit kan de invoer van nieuwe artikelen aanzienlijk versnellen. Ook kunt een nieuw artikel
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toevoegen m.b.v. de wizard Nieuw. Met de knop Afdrukken kunt u het artikelbestand afdrukken of exporteren
naar Microsoft Excel. Wilt u snel een artikeletiket dan kunt u daar de knop Label voor gebruiken.
Op het formulier van de artikelgegevens vindt u op het tabblad Algemeen de basisgegevens van het artikel.

Elke artikel heeft een unieke artikelcode. Dit kan zowel numeriek, alfanumeriek of een combinatie hiervan zijn.
De code kan maximaal uit 14 posities bestaan. Bij de basisgegevens van de administratie (paragraaf 2.3.2) heeft
u hier een vaste lengte voor kunnen definiëren. Vervolgens plaatst u het artikel in een groep. Belangrijk hierbij
is dat de groep bepaald op welke opbrengstrekening de omzet van dit artikel wordt geboekt. Ook kan de groep
een belangrijke rol spelen bij het vastleggen van kortingsstructuren of selectie mogelijkheden. Het veld Merk
biedt u extra selectie mogelijkheden. In het veld omschrijving geeft u de artikelomschrijving op in maximaal 40
posities. Deze artikelomschrijving wordt vermeld op documenten als prijslijst en factuur. Daarnaast heeft u nog
een mogelijkheid om een uitgebreide omschrijving vast te leggen. U kunt aangeven of deze informatie tevens
op de factuur moet worden afgedrukt.
In het veld zoekcode kunt u een trefwoord opgeven waarmee u in het bladerprogramma van de prijslijst kunt
zoeken. Ook kunt u de EAN-code van het artikel vastleggen. De OEM-code kunt u vastleggen om zo via dit
productnummer een artikel te kunnen vinden.
De eenheid geeft aan in welke grootheid (mtr, kg, stk) een artikel wordt geleverd en is geprijsd. De prijseenheid
is normaliter 1. U past deze alleen aan in afwijkende gevallen. Bijvoorbeeld: M3 moertjes kosten €4,50 per 100
stuks. De eenheid is stuk (stk) de prijseenheid is 100. Een klant bestelt 20 moertjes. Dit wordt op de order/factuurregel als volgt opgemaakt. 20 x (4,50/100) = € 0,90. Deze manier van prijsstelling komt veel voor in de
bevestigingsmaterialen branche. Indien u een prijseenheid opgeeft kleiner dan één zal er geen deling maar
vermenigvuldiging plaats vinden.
Anders is het als u grootverpakkingen verkoopt die niet worden aangebroken. In dat geval geeft u een
verpakkingseenheid op. Zo voorkomt u dat grootverpakkingen worden aangebroken. Tijdens het invoeren van
order-/factuurregels zal het programma melding maken indien u aantal opgeeft dat niet deelbaar is door de
verpakkingseenheid.
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De gegevens als volume, gewicht en CBS-statistiekcode kunnen worden ingevuld voor de intrastat
verplichtingen. U kunt een verwijzing maken naar het paginanummer van de catalogus waarin het artikel is
opgenomen en een garantietermijn opgeven in maanden.
Indien u bij het geselecteerde artikel een vervolgartikel aangeeft, zal bij het invoeren van een verkooporder of
factuur direct na het invoeren van een regel geheel automatisch een extra regel worden toegevoegd met het
hier opgegeven volgartikel (bijvoorbeeld statiegeld).
U kunt een artikel bij meerdere leveranciers inkopen. In het veld leverancier geeft u de standaard leverancier
op. Deze zal worden gebruikt bij het genereren van een besteladvies.
Door de optie Artikel vermelden op prijslijst zal het artikel worden getoond op de prijslijst. Ook kunt u aangeven
of het artikel op het web getoond moet worden. Bij het exporteren van de artikelgegevens kunt hierop
selecteren. Zo kunt u eenvoudig een export bestand aanmaken voor bijvoorbeeld uw website of webwinkel.
Indien u een artikel gaat verwijderen, dan zal de historie van dit artikel worden gewist. Order- en factuurregels
blijven bestaan maar zonder verwijzing naar een artikelnummer. Is een artikel niet meer leverbaar maar wilt u
de historie wel gehouden dan kunt u de optie Artikel is vervallen aanvinken. Het artikel zal niet meer worden
getoond op de diverse lijsten maar kan via de optie vervallen artikelen weergeven wel worden terug gevonden.
Indien u gebruik maakt van de module Voorraad kunt u aangeven dat u van het artikel een voorraadadministratie wilt bijhouden. Indien u de optie Artikel opnemen in voorraadadministratie aan vinkt krijgt u
toegang tot het tabblad voorraad. Hier kunt u de minimum- en maximumvoorraad opgeven. Deze waarden
worden gebruikt voor het besteladvies. Bij het invoeren van een nieuw artikel kunt u de magazijnprijs (of vaste
verrekenprijs) direct invoeren. Indien u een bestaande magazijnprijs wilt aanpassen, dan kunt u dit doen via de
mutatie magazijnprijs. Hier geeft u de nieuwe magazijnprijs op en via het menupad Voorraad / Muteren
magazijnprijzen kunt u de nieuwe magazijnprijs effectueren. U krijgt dan een mutatieverslag en er zal een
boeking van de voorraad herwaardering worden gemaakt. Meer hierover leest u in paragraaf 10.8
Indien u ervoor heeft gekozen om verkochte artikelen automatisch toe te voegen aan de favorieten van de
klant (zie paragraaf 2.3.2) kunt u hier artikelen van uitsluiten. Denk hierbij aan artikelen zoals doorberekende
arbeid of verwijderingsbijdrage. U vinkt eenvoudig de optie Niet automatisch toevoegen aan favorieten aan.
In paragraaf 2.34 leest u meer over samengestelde producten.
Op het tabblad Afbeeldingen kunt u een verwijzing naar maximaal drie afbeeldingen van het artikel vastleggen.
Let hierbij op dat de afbeelding zelf niet in de Pafin database wordt opgeslagen, maar slechts een verwijzing is
naar een bestand op uw computer of netwerk. Indien u de bestanden op uw computer verplaatst of verwijderd
zullen deze niet worden gevonden bij het artikel. Indien u gebruik maakt van de WebConnector zullen deze
afbeeldingen ook worden geëxporteerd naar de webshop.
Ook kunt u hier een verwijzing naar een PDF datasheet vastleggen. Uit het artikelbestand of prijslijst kunt u via
de knop
het PDF document direct raadplegen. U moet wel de Acrobat Reader van Adobe op uw computer
hebben geïnstalleerd. De PDF datasheets moet u opslaan in daarvoor opgegeven map.
Op het tabblad Memo kunt u artikel gerelateerde informatie opslaan voor intern gebruik.
Op het tabblad Talen kunt u de artikelomschrijving in verschillende talen invoeren.
Op het tabblad Prijzen kunt u de in- en verkoopprijzen van het artikel muteren. U kunt per valutasoort een
verkoopprijs (paragraaf 2.35) vastleggen. Ook kunt u meerdere inkoopprijzen (paragraaf 2.36) vastleggen. Ook
kunt u hier de prijs- en/of kortingsafspraken per debiteur vastleggen. Meer hierover leest u in paragraaf 2.37
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Indien u werkt met de module WebConnector kunt u op het tabblad Web extra informatie opslaan die van
toepassing is voor de webshop. Zo kunt u extra productinformatie vastleggen. Artikelen koppelen aan één of
meerdere categorieën.
Met de knop Gerelateerde artikelen kunt u artikelen aan elkaar koppelen om zo cross selling te
bewerkstelligen.

Indien u voldoende bevoegdheden heeft kunt via de knopen Historie inkoop en verkoop respectievelijk de
inkoophistorie en verkoophistorie van een artikel raadplegen.
Bij voorraadartikelen kunt u via de knop Artikelkaart alle mutaties (in-, verkopen en correcties) terug vinden die
op het artikel zijn gedaan. Met de knop Voorraad heeft u direct inzage in de actuele voorraadpositie.

2.35 Samengestelde producten
Een samengesteld product bestaat uit meerdere artikelen. U kunt dit als volgt samenstellen. U maakt een
nieuw artikel aan (zie paragraaf 2.30) en vinkt de optie Artikel opnemen in voorraadadministratie uit (het
samengesteld product is zelf geen voorraadartikel, het kan wel bestaan uit voorraadartikelen). Vervolgens vinkt
u de optie Artikel is een samengesteld product aan.
Vervolgens kunt u nog aangeven of de samenstelling op de
order/factuur moet worden getoond. Indien u de uitvoer van
het samengestelde product verdicht zullen de artikel waaruit
het product is opgebouwd niet worden afgedrukt op de
orderbevestiging, pakbon en factuur.
Via de knop Productsamenstelling kunt u het product
samenstellen. Het onderstaande bladerscherm verschijnt.
Met de knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt de
samenstelling van het product aanpassen. Op het formulier
geeft u de artikelcode op en het aantal maal dat het artikel
voorkomt in het product.
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Zoals reeds gezegd is het product zelf geen voorraadartikel. Het is dus niet mogelijk om een samengesteld
product als gereed product op voorraad te leggen. Wel leent deze methode zich voor assemblage of
samenstelling bij build-to-order systemen. Na het invoeren van een verkooporder zal het product ‘exploderen’
en alle artikelen als sub regel op de orderplaatsen. De magazijnpaklijst kan in dit geval als stuklijst dienen voor
de assemblage of samenstelling van het product. Op de order kan de basissamenstelling worden aangepast.

2.36 Verkoopprijzen
Via het menupad Stamgegevens / Artikelen kunt u een artikel selecteren en de verkoopprijs vastleggen. Op het
tabblad Prijzen ziet u het bladerprogramma Verkoopprijzen. Met de knoppen Toevoegen, Wijzigen en
Verwijderen kunt de verkoopprijzen muteren. U kunt per valutasoort een verkoopprijs vastleggen.
Bij het invoeren van een order- of factuurregel zal de verkoopprijs automatisch worden ingevuld. Wanneer
u echter prijswijzigingen doorvoert in de stamgegevens zullen de reeds aangemaakte order- en
factuurregels hun ‘oude’ prijs behouden.
Indien u gebruik maakt van de module Voorraad ziet u rechtsboven de magazijnprijs (ook wel vaste
verrekenprijs genoemd). Indien de magazijnprijs is ingevuld ziet u de marge van de netto verkoopprijs. Zowel
in bedragen als in procenten.
Op het formulier van de verkoopprijs wordt de valutasoort standaard ingevuld met de basisvaluta. U kunt die
vrij wijzigen. Vervolgens kunt u aangeven of u voor dit artikel met staffels wilt werken. Deze functie is
beschikbaar vanaf module Factuur Plus. U kunt kiezen uit staffelprijzen of -kortingen.

Maakt u geen gebruik van staffels dan kunt u in het veld prijs de bruto verkoopprijs opgeven. In het veld kunt u
een standaard kortingspercentage opgegeven. Deze korting zal de eventueel opgegeven korting van de
artikelgroep overrulen (zie paragraaf 2.39). In het veld netto zal de netto verkoopprijs worden getoond. Tevens
kunt u een adviesprijs vastleggen. Deze laatste is alleen informatief.
Indien u wel gebruik maakt van staffels dan kunt u deze definiëren in de velden staffels. Het voorbeeld
hieronder geeft vier staffels aan. Afhankelijk van de staffel keuze (prijs of korting) kunt u nu voor elke staffel de
prijs of korting opgeven.
Indien u een actieprijs vastlegt kunt hier ook een periode aan koppelen waarop de actieprijs van toepassing is.
U doet dit door een startdatum en een einddatum op te geven. Doet u dit niet dan is de actieprijs van
toepassing tot het moment dat u deze handmatig verwijderd.
Alle prijzen worden vastgelegd exclusief BTW. Dit geldt voor de inkoop -, verkoop- , magazijn- en
actieprijs. Alleen de verkoopadviesprijs kunt u naar keuze in- of exclusief BTW opgeven.
U kunt de verkoopprijs ook wijzigen via het menupad Verkoop / Prijslijst of via de snelkoppeling
knoppenbalk.
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2.37 Inkoopprijzen
U kunt de inkoopprijs van een artikel vastleggen via het menupad Stamgegevens / Artikelen. U selecteert het
gewenste artikel in klikt op wijzigen. Op het tabblad Prijzen ziet u het bladerprogramma Inkoopprijzen. Met de
knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt de inkoopprijzen muteren. U kunt per leverancier een
inkoopprijs vastleggen.
Het veld leverancier wordt automatisch overgenomen met de door u opgegeven voorkeur leverancier. U bent
vrij om dit te wijzigen. Vervolgens geeft u de valutasoort op waarin u inkoopt bij deze leverancier. Indien u de
module Factuur Plus gebruikt kunt u aangeven of u voor dit artikel met staffels (prijzen of kortingen) wilt
werken. De staffelprijzen en kortingen werken op dezelfde wijze als bij de verkoopprijzen.
In het veld prijs legt u de bruto inkoopprijs vast. Eventueel gevolgd met een korting (ontvangt u op alle
artikelen van deze leverancier een korting, leg deze dan vast bij de leverancier). Het veld netto toont de netto
inkoopprijs. Bij bestelcode kunt u de artikelcode van de leverancier opslaan. Doet u dit alleen als deze afwijkt
van uw artikelcode. Dit zelfde geldt voor de omschrijving en eenheid. Indien u het artikel met een bepaalde
hoeveelheid wilt afnemen kunt u dat opgeven bij het bestelaantal. Hiermee kunt u uw bestellingen
optimaliseren. Ook kan het zijn dat u het artikel in een bepaalde hoeveelheid is verpakt en het dus in een
veelvoud van de verpakking dient af te nemen.
Voorbeeld verpakking:
Een artikel is verpakt per 12 stuks. U moet doet altijd een veelvoud van 12 bestellen. Indien u gebruikt
maakt van de module Order of Factuur wordt hier rekening mee gehouden.
Anders wordt het als u een grootverpakking bij de leverancier afneemt en deze per stuk verkoopt. In dat geval
geeft u een verhouding op. Indien u gebruikt maakt van de module Order en Voorraad zal hier rekening mee
worden gehouden.
Voorbeeld verhouding:
U bestelt bij uw leverancier 1 pallet. Op één pallet worden 36 producten geleverd (bij verhouding dient u
dan 36 op te geven). Bij het binnenmelden van de goederen zal er 1 pallet worden binnen gemeld en zullen
er 36 stuks bij de voorraad worden opgeboekt .

2.38 Prijsafspraken
In deze paragraaf bespreken we invoer van prijsafspraken per artikel. U kunt de prijsafspraak voor een artikel
vastleggen via het menupad Stamgegevens / Artikelen. U selecteert het gewenste artikel in klikt op wijzigen. Op
het tabblad Prijzen ziet u het bladerprogramma Afspraken. Met de knoppen Toevoegen, Wijzigen en
Verwijderen kunt een prijsafspraak muteren.
Vervolgens geeft u de klant op en bepaalt u of u een prijs-, korting- of staffelafspraak wilt vastleggen. Indien u
een (netto)prijsafspraak vastlegt bent u verplicht een valutasoort op te geven.

In paragraaf 2.22 leest u hoe u korting- of staffelafspraak per artikelgroep kunt vastleggen.
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2.39 Artikelen afdrukken en exporteren
U kunt de stamgegevens van de artikelen afdrukken of exporteren naar Microsoft Excel. Via het menupad
Stamgegevens / Artikelen komt u in het bladerprogramma van de artikelen. Vervolgens klikt u op de knop
Afdrukken. Het selectie scherm verschijnt nu. U kunt nu aangeven hoe u de uitvoer wilt sorteren. Tevens kunt u
de uitvoer bepalen. Vinkt u de optie verkorte lijst aan, dan zullen slechts een beperkt aantal gegevens van het
artikel worden getoond. Ook kunt u ervoor kiezen om slechts de artikelen uit één groep af te drukken. Vink
deze optie aan en selecteer een artikelgroep.

2.40 Hoe een verkoopprijs tot stand komt
U kunt binnen Pafin werken met bruto prijzen, kortingen, netto prijzen, actieprijzen, staffelkortingen,
staffelprijzen en kortingen op relatie, artikel en groepsniveau.
Onderstaand prioriteitenschema geeft in welke volgorde een verkoopprijs wordt bepaald. Standaard wordt de
bruto verkoopprijs gehanteerd. Vervolgens werkt Pafin de stappen 5 t/m 1 door of er een korting van
toepassing is. Deze korting wordt op de order-/factuurregel vermeldt.
Prioriteit
Hoog

Laag

1
2
3
4
5
6
7
8

Verkoopprijs
Actieprijs
Artikelprijs,-korting of staffel per relatie
Artikelgroep korting of staffel per relatie
Standaard korting of staffel per relatie
Standaard korting of staffel per relatiegroep
Korting artikel
Korting artikelgroep
Standaard verkoopprijs

Een artikel heeft een bruto verkoopprijs van €100,-. Bij de artikelgroep (prioriteit 7) heeft u een standaard
korting van 20% opgegeven. De debiteur (prioriteit 4) heeft echter een kortingsafspraak van 30%. Op de
factuurregel zal het artikel worden vermeldt á € 100,- minus een korting van 30% is een nettoprijs van €
70,-. Deze € 70,- zal als omzet worden geboekt.
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2.41 Korting versus order-/factuurkorting
Anders wordt het als u order-/factuurkorting gaat toepassen. In dit geval geeft u over het totale factuurbedrag
(exclusief de verzendkosten) een korting weg. Deze korting gaat (boekhoudkundig) niet ten koste van de
omzet, maar wordt geboekt op een aparte grootboekrekening.
In onderstaand voorbeeld ziet u een factuur waarop de twee soorten korting gecombineerd zijn gebruikt. Op
factuurregel 1 en 2 wordt een brutoprijs gehanteerd met een korting van 30%. Hieruit volgt een netto
goederenbedrag € 1344,00. Vervolgens wordt over dit bedrag nog eens een factuurkorting van 2% verleend.
Deze factuurkorting wordt afzonderlijk geboekt . In de tweede afbeelding ziet u de journaalpost die is
voortgekomen uit de factuur.

Voorbeeld factuur met standaard regelkorting en factuurkorting

De journaalpost van bovenstaande factuur
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3
Grootboek
De hoofdstukken 3, 4 en 5 gaan over de financiële administratie. In dit hoofdstuk zullen alle facetten uit het
grootboek aan de orde komen. In hoofdstuk 4 en 5 zullen respectievelijk de debiteuren en crediteuren worden
besproken.

3.1

Journaalposten
Al uw financiële feiten (journaalposten) zoals inkoopfacturen, kasbonnen en bankafschriften worden ingevoerd
via een dagboek. Via het grootboek zijn deze gegevens weer op te vragen.
Via het menupad Grootboek / Journaalposten of de snelkoppeling
in de knoppenbalk kunt u uw
journaalposten invoeren. Vervolgens selecteert u het gewenste dagboek. U komt nu in het bladerprogramma
van het dagboek. Op het eerste tabblad worden alle journaalposten van het gehele boekjaar getoond.
Rechtsboven in het venster kunt u een ander boekjaar kiezen. Op de tabbladen januari t/m december worden
de journaalposten per maand (boekingsperiode) getoond. Vervolgens kunt u een nieuwe journaalpost
toevoegen of een bestaande journaalpost wijzigen. U kunt een journaalpost pas verwijderen nadat u alle
journaalregels van die post heeft verwijderd.

Voor elk soort journaalpost is een dagboek beschikbaar. Zo boekt u uw inkoopfacturen in via het inkoopboek,
uw verkoopfacturen via het verkoopboek , uw kasstukken via het kasboek en uw bankafschriften via het
bankboek. Voor uw memoriaalposten en openingsbalans zijn ook twee afzonderlijke dagboeken beschikbaar.
Elke type dagboek heeft zijn eigen invoer scherm en specifieke kenmerken. In de volgende paragrafen maakt u
kennis met de verschillende dagboeksoorten.
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3.1.1 Openingsbalans of beginbalans
De eerste keer dat u een administratie start in Pafin moet u een openingsbalans invoeren. Dit doet u in het
dagboek balans. Deze heeft u aangemaakt in de stamgegevens (paragraaf 2.7). U volgt het menupad Grootboek
/ Journaalposten en selecteert het dagboek balans. Vervolgens klikt u op de knop Toevoegen. Automatisch
wordt een stuknummer toegekend en de datum wordt op de door u gekozen boekingsdatum gezet. U kunt
deze vrij wijzigen. Bij de omschrijving geeft u een korte omschrijving op, deze wordt op de grootboekkaarten
vermeld.
De balans wordt geboekt in periode 0 (nul). U kunt deze niet wijzigen. Rechtsboven in het scherm worden de
totalen van de debet en credit geboekte journaalregels afzonderlijk weergegeven. Indien debet en credit niet in
balans zijn wordt het verschil weergegeven als nog te boeken.
Elke journaalpost dient in balans te zijn. Indien er geen automatische tegenboeking plaats vindt zal een
verschil (automatisch) worden geboekt op de systeem sluitrekening. Op de balansoverzichten dient het
saldo van deze sluitrekening nul te zijn.
Met de knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt u de journaalregels muteren. De journaalregels
worden automatisch genummerd. Vervolgens geeft u de grootboekrekening op waarop u wilt boeken (klik op
de knop
om in het rekeningschema te zoeken). Indien u gaat boeken in de subadministratie debiteuren of
crediteuren hoeft u geen grootboekrekening op te geven maar selecteert u rechtstreeks een debiteur of
crediteur. In het balansdagboek zijn dit de openstaande posten. De boekingsdatum en omschrijving worden
overgenomen van het dagboekstuk. U kunt deze vrij wijzigen. Alleen als de journaalregel betrekking heeft op
een openstaande post, geeft u een factuurnummer op. Het factuurnummer wordt gebruikt om posten te
kunnen afletteren.

Tot slot geeft u het boekingsbedrag op. Credit bedragen boekt u met een – (min) teken. Nadat alle velden zijn
ingevoerd klikt u op de knop OK.
Als u alle journaalregels heeft ingevoerd en het te boeken bedrag 0 (nul) is kunt u de journaalposten afdrukken
en op de knop OK klikken. De openingsbalans is nu vastgelegd. Indien blijkt dat u nog een aantal correcties
moet doorvoeren op de openingsbalans dan kunt u dat op een later tijdstip uitvoeren.
De openingsbalans voert u slecht eenmaal handmatig in. Bij de overgang naar een volgend boekjaar kunt
u de openingsbalans geheel automatisch laten genereren. Meer hierover leest u in paragraaf 3.5
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3.1.2 Inkoopboek
Uw inkoopfacturen voert u in via het dagboek inkopen. Volg het menupad Grootboek / Journaalposten en
selecteer het dagboek inkopen. In het bladerscherm ziet u op het eerste tabblad alle inkoopfacturen van het
gehele boekjaar staan. Selecteert u vervolgens het tabblad van de periode waarin u wilt gaan boeken en u kunt
de journaalposten invoeren of muteren.

Bij het invoerveld crediteur voert u het crediteurennummer in. Met de knop
kunt u het crediteurenbestand
raadplegen en de gewenste crediteur selecteren. De valutasoort zal standaard in de basisvaluta staan, maar u
kunt dit wijzigen zolang er geen journaalregels zijn ingevoerd. Het stuknummer wordt automatisch
genummerd. Dit is een volgnummer en wij raden u aan dit niet te wijzigen. Bij factuurnummer geeft u het
nummer van de inkoopfactuur op. Het factuurnummer wordt gebruikt om openstaande posten tegen elkaar af
te letteren. De boekingsdatum wordt automatisch overgenomen van de door u opgegeven datum bij het
starten van de applicatie. U kunt deze echter vrij wijzigen. De vervaldatum wordt automatisch bepaald door de
betalingsconditie. Ook deze kan naar wens worden aangepast. De vervaldatum geeft in het openstaande
postenoverzicht aan of de betalingstermijn van de betreffende post is overschreden. In het veld omschrijving
kunt u een korte omschrijving van het boekstuk meegeven. Dit werkt verduidelijkend op de diverse
overzichten.
Rechts in het scherm ziet u de tegenrekening waar op wordt geboekt en het factuurbedrag.
Nadat de basisgegevens van de inkoopfactuur zijn ingevoerd kunt u de journaalregels invoeren. De
boekingsregel wordt automatisch genummerd. Bij het invoerveld rekening toetst u het nummer in van de
grootboekrekening waar op u wilt boeken. Met de knop achter het invoerveld kunt u het rekeningschema
raadplegen. Om de kosten te verbijzonderen kunt u een kostenplaats opgeven. De omschrijving wordt
automatisch van de inkoopfactuur overgenomen maar u kunt deze aanpassen. Vervolgens geeft u het te
boeken bedrag op. Dit kan zowel exclusief als inclusief btw zijn. Kiest u voor het laatste, dan moet u optie
inclusief BTW aanvinken. Indien u een BTW code opgeeft wordt de btw automatisch berekend en geboekt. U
kunt het berekende BTW bedrag aanpassen indien dit afwijkt van het bedrag dat op de inkoopfactuur staat
vermeld.
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De boekingsperiode van de journaalregel is standaard gelijk aan die van de journaalpost. Er zijn echter situaties
denkbaar dat dit niet zo is. Bijvoorbeeld: U ontvangt in augustus een factuur voor deelname aan een beurs die
plaatsvindt in september. De boekingsperiode van de factuur is 8 (augustus). De kosten voor de beurs wilt u
boeken in periode 9 (september). Het enige wat u moet doen is de periode op de journaalregel wijzigen van 8
in 9. De journaalpost zal er als volgt uitzien.
Periode
9
9
8
8
8

Rekening
4400 Reclamekosten
2901 Periode tussenrekening
2901 Periode tussenrekening
1210 Voorheffing BTW
1200 Crediteuren

Debet
10.000

Credit
10.000

10.000
1.900
11.900

Journaalpost periodeboeking (dagboek: Inkopen)

Door (automatisch) gebruik te maken van de periode tussenrekening blijf het grootboek in beide periodes in
evenwicht.
Indien u werkt met de module Order kunt u uw handelsfacturen inboeken via de optie “Nog te ontvangen
facturen”. U klikt op de knop “Ontvangen facturen” en selecteert de binnen gemelde inkooporder. De
wordt gejournaliseerd en in het inkoopboek geplaatst. U kunt daar vervolgens wijzigingen in aanbrengen.
Zie ook paragraaf 9.7.
Met de knop Snelboeken
kunt u enkelvoudige facturen (één kostensoort) effectief invoeren en boeken. In
één scherm voert u alle gegevens van de inkoopfactuur in en klikt op de knop OK.

De journaalpost wordt gecreëerd en de factuur ingeboekt. U kunt achteraf op de gebruikelijke wijze nog
wijzigingen in de journaalpost aanbrengen
Met de knop Ontvangen facturen
kunt u snel handelsfacturen binnen boeken van goederen die via de
inkoopadministratie zijn besteld. Krijgt u meerdere inkooporders op één factuur gefactureerd dan kunt u deze
verzamelen door eerst de Crediteur te kiezen en de optie Selecteer meerdere inkooporders aan te vinken.
Indien u bij één crediteur tweemaal (of meer) het zelfde factuurnummer gebruikt zal Pafin dit aan u
melden. Hiermee kunt u dubbele boekingen van inkoopfacturen voorkomen.
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3.1.3 Verkoopboek
Indien u gebruik maakt van de factuur module, dan zullen de facturen geheel automatisch worden
gejournaliseerd en in het verkoopboek worden geplaatst. Via het menupad Grootboek / Journaalposten kiest u
het dagboek verkopen en kunt u de journaalposten raadplegen en eventuele correcties aanbrengen.
In het bladerprogramma kunt u de gewenste periode selecteren en uw actie bepalen met de knoppen
Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen.
Op het formulier vindt u de basisgegevens van de factuur. Indien de journaalpost automatisch is aangemaakt
kunt u de velden debiteur, valuta, stuknummer, factuurnummer en datum niet wijzigen. Deze gegevens moeten
namelijk overeenkomen met de gemaakte factuur. De vervaldatum wordt bepaald aan de hand van de
betalingsconditie.

Rechts in het scherm ziet u de tegenrekening waar op wordt geboekt en het factuurbedrag. Als de journaalpost
automatisch is aangemaakt en de wijzigingen die u aanbrengt leiden tot een afwijkend bedrag (tegenboeking)
dan zult u hier een melding van krijgen. Negeert u deze niet!
De journaalregels worden automatisch genummerd. Bij het invoerveld rekening toetst u het nummer in van de
grootboekrekening waar op u wilt boeken. Met de knop achter het invoerveld kunt u het rekeningschema
raadplegen. Opbrengsten boekt u credit. Vergeet u bij het te boeken bedrag het min (-) teken niet. Indien u een
BTW code opgeeft zal de btw automatisch worden berekend en geboekt.

3.1.4 Bankboek
U dient voor elke bankrekening een afzonderlijk dagboek aan te maken. Via het bankboek kunt u uw
dagafschriften van de bank invoeren. Volg het menupad Grootboek / Journaalposten en selecteer het
gewenste bankboek. Vervolgens kunt u in de gewenste periode een dagafschrift toevoegen of een boekstuk
wijzigen.
Elk boekstuk krijgt automatisch een volgnummer. Dit is het stuknummer. Vervolgens geeft u de boekingsdatum
op. Tevens kunt u een korte omschrijving van het boekstuk opgeven. Wij raden u aan de optie invoercontrole
te gebruiken. Indien u deze optie aan vinkt zal automatisch het beginsaldo worden aangegeven (controleert u
uw eerdere boekingen indien dit saldo niet correct is). Vervolgens geeft u het eindsaldo op wat op uw
bankafschrift staat. Als u het gehele afschrift correct heeft ingevoerd zal het nog te boeken bedrag (rechts in
het scherm) op nul moeten staan. Is dit niet het geval dan moet u uw mutaties nakijken.
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Met de gebruikelijke knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt u de journaalregels muteren. Om het
invoeren van het bankafschrift te vergemakkelijken kunt u gebruik maken van de knop Ontvangsten. Hiermee
opent u de openstaande posten (debiteuren) en kunt u de ontvangen facturen eenvoudig selecteren. Indien u
de openstaande posten van slechts één debiteur wilt raadplegen klikt u op de knop Debiteuren. U krijgt dan
de openstaande posten van de geselecteerde debiteur te zien en kunt deze selecteren als ontvangen betaling.
Het totaal van geselecteerde posten zal rechts worden weergeven. Indien u het te boeken bedrag heeft
opgegeven en dit niet overeenkomt met het geselecteerde totaal dan kunt u het verschil laten afboeken naar
de rekening betalingsverschillen.

Ditzelfde kunt u doen voor uw crediteurenbetalingen met de knop Betalingen of de knop

(crediteuren).

3.1.5 Kasboek
Net zoals u het afschrift van de bank verwerkt zo verwerkt u ook het kasboek. Via het menupad Grootboek /
Journaalposten kiest u het dagboek kas. U kunt meer kasstukken op één journaalpost boeken. Bijvoorbeeld
voer de gehele kas van januari in. Dit boekstuk krijgt stuknummer 1. Alle kasstukken krijgen dit stuknummer
gevolgd door het regelnummer. (1/1 1/2 1/3 enz. enz.)
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3.1.6 Memoriaal
In het memoriaal boekt u zaken als afschrijving, reserveringen en eventuele correcties. Volg het menupad
Grootboek / Journaalposten en selecteer het dagboek memoriaal. Vervolgens kiest u de gewenste
boekingsperiode. Met de knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt u uw actie bepalen. Elk boekstuk
krijgt een stuknummer. Dit wordt automatisch opeenvolgend genummerd. Vervolgens geeft u de
boekingsdatum op. Bij omschrijving legt u de omschrijving van de journaalpost vast. Deze wordt automatisch
gekopieerd naar de journaalregels en zijn dan ook zichtbaar op de grootboekkaarten.
Indien u gebruikt maakt van de module Telebankieren kunt betaal- en incasso-opdrachten invoeren via
het dagboektype telebankieren. Meer hierover leest u in hoofdstuk 6

3.2

Journaalposten importeren / exporteren
Indien u werkt met Financieel Extra kunt u journaalposten importeren en exporteren naar een ASCII bestand.
De technische beschrijving van het import-/exportbestand staat niet in deze handleiding maar vindt u op onze
website onder de rubriek support bij documentatie.

3.2.1 Journaalposten exporteren
Via het menupad Bestand / Importeren /Exporteren / Journaalposten exporteren kunt u de journaalposten uit
één dagboek exporteren. In het selectiescherm geeft u aan uit welk dagboek, boekjaar en periode u de
journaalposten wilt exporteren. De naam van het uitvoerbestand wordt automatisch voor u ingevuld, maar u
bent vrij dit te wijzigen.

Als alle velden juist zijn ingevuld klikt u op de knop OK. De journaalposten uit de geselecteerde periode worden
nu weggeschreven in het opgegeven bestand. Deze posten kunnen nu op een andere computer worden
ingelezen.

3.2.2 Journaalposten importeren
Met deze optie kunt u journaalposten inlezen uit een Pafin administratie of ander softwarepakket. U volgt het
menupad Bestand / Importeren/Exporteren / Journaalposten importeren.
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U geeft aan in welk boekjaar u de journaalposten wilt importeren. Vervolgens geeft u de naam van het bestand
op wat u wilt importeren. U kunt het bestand ook selecteren met de knop achter het invoerveld. Nadat u het
gewenste bestand heeft opgegeven klikt u op Bestandscontrole. Het te importeren bestand wordt nu
gecontroleerd. Er vindt zowel een technische controle als inhoudelijke controle plaats. De inhoudelijke controle
vindt plaats op juistheid van boekingsperiode, dagboeken, valutasoorten, BTW-code,
grootboekrekeningnummers, debiteuren- en crediteurennummers.
Controle vindt plaats op nummer niveau. Het is wel van belang dat bijvoorbeeld aan een
debiteurennummer dezelfde debiteur is gekoppeld. Deze integriteit van de geïmporteerde gegevens dient
u zelf te bewaken.
Het controleproces controleert ook of de journaalposten in evenwicht zijn. Per journaalpost moet het
debetsaldo gelijk zijn aan het creditsaldo.
Indien aan één van de bovenstaande voorwaarden niet wordt voldaan, wordt het bestand afgekeurd. U krijgt
dan een melding waarom het bestand is afgekeurd.
Ook wordt gecontroleerd of het importbestand journaalposten bevat die al in uw administratie voorkomen
(dagboek en stuknummer). U kunt aangeven of u deze journaalposten wilt overschrijven.
Pas als het bestand is gecontroleerd en er geen onjuistheden zijn gevonden wordt de knop OK vrijgegeven. U
kunt het bestand nu importeren door op OK te klikken.
Als het importproces is voltooid krijgt u een overzicht van het aantal geïmporteerde journaalposten en
journaalregels. Tevens kunt u aangeven dat het importbestand kan worden verwijderd van uw computer (of
computernetwerk).
De geïmporteerde journaalposten kunt u terug vinden in het dagboek. U volgt het menupad Grootboek /
Journaalposten en selecteert het dagboek en kiest de periode.
Journaalposten die betrekking hebben op debiteuren en crediteuren worden automatisch geboekt op de
bijhorende grootboekrekening zoals bij de debiteuren- of crediteurengroep is aangeven. Deze overruled de
grootboekrekening in het importbestand. Dit om de aansluiting tussen het grootboek en de subadministratie te garanderen.

3.3

Journaalposten afdrukken
U kunt een journaalpost op eenvoudige wijze afdrukken of exporteren naar Microsoft Excel. Indien u de
journaalpost heeft geselecteerd (zie de voorgaande paragrafen) kunt u op de knop Afdrukken klikken. Nadat u
vervolgens op OK heeft geklikt wordt de journaalpost afgedrukt. U krijgt eerst een afdrukvoorbeeld op het
scherm te zien, waarna u kunt beslissen of u de journaalpost daadwerkelijk wilt afdrukken.

3.4

Dagboekjournaal afdrukken
Via het menupad Grootboek / Journaalposten kunt u het gewenste dagboek selecteren. Vervolgens klikt u op
de knop Afdrukken. U drukt dan alle journaalposten uit de geselecteerde periode af. Deze selectie kunt u nog
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aanpassen. Nadat u op OK heeft geklikt krijgt u een afdrukvoorbeeld te zien, waarna u kunt beslissen of u het
dagboekjournaal daadwerkelijk wilt afdrukken. Bij het dagboektype Inkoop heeft u een extra optie om de
uitvoer als facturenboek te tonen. Hier krijgt u een overzicht waarin de BTW apart wordt gespecificeerd.

3.5

Validatie boekingsregels
Het programma beschermt u zoveel mogelijk tegen fouten. Zo kunt u bijvoorbeeld niet direct boeken op een
grootboekrekening waaraan een sub-administratie is gekoppeld. Dit is het geval bij grootboekrekening
debiteuren en crediteuren. Een andere boekingscontrole is dat u geen BTW code kunt opgeven indien de
boeking plaatst vindt op een debiteur of crediteur, omdat het in dat geval alleen om het boeken van een
betaling of afletteren van een openstaande post kan gaan. De BTW dient u geboekt te hebben in het in- of
verkoopboek.
Tevens wordt bij het invoeren gecontroleerd of u geen ongeldige grootboekrekening, debiteur, crediteur, BTW
code of kostenplaats opgeeft.
Het programma signaleert geen foutieve interpretaties van boekstukken. Indien u een benzine nota boekt op
de grootboekrekening kantoorkosten zal deze invoer worden geaccepteerd. Indien u in een later stadium deze
fout ontdekt kunt u de boeking wel aanpassen (corrigeren).

3.6

Jaarovergang
U hoeft in Pafin geen boekjaar af te sluiten voordat u in het nieuwe boekjaar kunt gaan boeken. Zo kunt u na
de jaarwisseling eenvoudig verder werken in het nieuwe boekjaar terwijl u, of uw accountant, het vorige
boekjaar kan afronden.
In het nieuwe boekjaar wilt u natuurlijk wel beschikken over de openstaande posten debiteuren en
crediteuren, de saldi van de kas en de bank en bijvoorbeeld de voorraad. Dit kan via de concept jaarovergang.
Met de concept jaarovergang kunt u de balans uit het vorige boekjaar overbrengen naar de openingsbalans van
het nieuwe boekjaar, inclusief de openstaande posten. Door gebruik te maken van een concept jaarovergang
kunt u blijven boeken in het vorige boekjaar. Nadat u mutaties in het vorig boekjaar heeft gedaan, voert u de
concept jaarovergang nogmaals uit. Deze zal een nieuwe openingsbalans aanmaken en de vorige overschrijven.
Zo worden de mutaties zichtbaar in het nieuwe boekjaar. Als u het vorig boekjaar definitief heeft afgerond
kunt u het boekjaar afsluiten en zal de jaarovergang definitief plaatsvinden.
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Kies het menupad Grootboek / Jaarovergang en geef het af te sluiten boekjaar op. Vervolgens geeft u aan in
welk dagboek (type balans) de openingsbalans moet worden aangemaakt. Met de knop
achter het
invoerveld kunt u de hulptabel met dagboeken raadplegen. Dan bepaalt u tenslotte of u een concept
jaarovergang wilt uitvoeren of een definitieve jaarovergang door het boekjaar af te sluiten. Vervolgens klikt u
op de knop OK en de jaarovergang wordt voorbereid.
De journaalpost van de openingsbalans die door de automatische jaarovergang is aangemaakt vindt u terug in
het door u opgegeven balans dagboek in het nieuwe boekjaar. Volgt het menupad Grootboek / Journaalposten
en selecteer het balansdagboek. Hier vindt u de journaalpost waarin alle mutaties van de openingsbalans
staan.
U kunt achteraf nog wijzigingen aanbrengen in de automatisch aangemaakte openingsbalans. Deze wijzigingen
worden na het opnieuw uitvoeren van een jaarovergang teniet gedaan.
De concept jaarovergang maakt het mogelijk om mutaties te doen in twee boekjaren. Met behulp van het
proces concept jaarovergang worden de mutaties uit het vorig boekjaar zichtbaar in het nieuwe (of
huidige) boekjaar. U kunt dit proces meerdere malen uitvoeren.

3.6.1 Boekingsregels jaarovergang
Bij de jaarafsluiting zijn een aantal boekingen noodzakelijk. Deze boekingsregels kunt u zelf
voorprogrammeren. In onderstaand voorbeeld ziet u de boekingsregels voor de BTW.

U kunt de boekingsregels als volgt aanmaken. U klikt op het tabblad Boekingsregels. Met de knoppen
Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt u de regels muteren.

Via de dagboekboeken heeft u uw financiële feiten ingevoerd en met de diverse grootboekoverzichten kunt u
deze gegevens weer opvragen. Afhankelijk van de informatie die u wenst kiest u het overzicht. In de volgende
paragrafen worden de overzichten besproken.
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3.7

Jaarrekening
De jaarrekeningoverzichten balans en resultaat maken gebruik van de grootboekrubrieken (zie paragraaf 2.5).
De overzichten jaarrekening maken het mogelijk om de gegevens uit het grootboek gerubriceerd te exporteren
naar uw rapporten in Microsoft Excel.

3.7.1 Balans
Via het menupad Grootboek / Jaarrekening / Balans kunt u opgeven naar welk Microsoft Excel document u de
balans wilt exporteren. Vervolgens kiest u het boekjaar en kunt u opgeven tot en met welke boekingsperiode u
de balans wilt opmaken. Indien er meerdere boekjaren aanwezig zijn kunt u aangeven dat u ook de gegevens
van het vorig boekjaar wilt exporteren. Achter het invoerveld bestand kunt u via de knop door uw computer
bladeren om het gewenste bestand te vinden.

Nadat u op OK heeft geklikt zal het Microsoft Excel worden geopend en de informatie uit het grootboek in de
cellen worden geplaatst zoals die bij de grootboekrubrieken zijn opgegeven.

3.7.2 Resultatenrekening
Via het menupad Grootboek / Jaarrekening / Resultaat kunt u opgeven naar welk Microsoft Excel document u
de resultatenrekening wilt exporteren. Vervolgens kiest u het boekjaar en kunt u opgeven van en tot welke
boekingsperiode u de resultatenrekening wilt opmaken. Indien er meerdere boekjaren aanwezig zijn kunt u
aangeven dat u ook de gegevens van het vorig boekjaar wilt exporteren. Achter het invoerveld bestand kunt u
via de knop door uw computer bladeren om het gewenste bestand te vinden.

3.8

Kolommenbalans
De kolommenbalans bestaat feitelijk uit vier overzichten, te weten: openingsbalans, saldibalans, verlies- &
winstrekening en balans. U volgt het menupad Grootboek / Kolommenbalans en geef vervolgens het boekjaar

en de periode op waarover u het overzicht wilt hebben. Met de optie niveau subtotalen kunt u subtellingen
doen in het overzicht. (zie voorbeeld). Bij uitvoer kunt u bepalen of u de kolommenbalans wilt afdrukken of
exporteren naar Microsoft Excel .
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Bij onderstaand voorbeeld is een niveau subtotalen opgegeven van 3. U ziet dat subtotaal 800 het totaal van de
rekeningen 8000 t/m 8009 weer geeft. Op deze wijze ziet u in één oogopslag de totale omzet over de
geselecteerde periode.

3.9

Balans
Via het menupad Grootboek / Balans kunt u de balans afdrukken. In het selectie scherm kunt u het boekjaar,de
periode en het niveau van de subtotalen aangeven. Gebruikt u Financieel Extra dan kunt u ook aangeven of u
het overzicht wilt afdrukken of exporteren naar Microsoft Excel. Nadat u op OK heeft geklikt verschijnt de
proefafdruk van de balans op uw beeldscherm. De openingsbalans wordt afzonderlijk weergegeven. Op deze
manier kunt u wijzigingen direct waarnemen.

3.10 Verlies- & winstrekening
Via het menupad Grootboek / Verlies - & winstrekening kunt u de verlies- en winstrekening afdrukken. In het
selectiescherm kunt u het boekjaar, de periode en het niveau van de subtotalen aangeven. Gebruikt u

Pafin 2.71

|58

Grootboek | Hoofdstuk 3

Financieel Extra dan kunt u ook aangeven of u het overzicht wilt afdrukken of exporteren naar Microsoft Excel.
Nadat u op OK heeft geklikt wordt een proefafdruk op uw beeldscherm weergegeven.

3.15 Periodeoverzicht
Met het periodeoverzicht kunt u de grootboeksaldi per boekingsperiode overzichtelijk in kaart brengen. U kunt
een periode-indeling kiezen per maand, kwartaal of boekjaar.

De openingsbalans wordt in een maandperiodiek in periode 0 (nul) getoond. Bij een kwartaalweergave is
deze opgenomen in het eerste kwartaal.

3.16 BTW aangifte berekening
U kunt de aangifte omzetbelasting laten berekenen. Wel dient u hiervoor de juist periodiek te hebben ingesteld
(zie paragraaf 2.3.2) en de benodigde grootboekrekeningen aan de juiste rubriek van het BTW aangifte
formulier te hebben gekoppeld (zie paragraaf 2.6)
U volgt het menupad Grootboek / BTW aangifte. Vervolgens geeft u het boekjaar en de periode op waarover u
de aangifte wilt berekenen.
De gekozen periode is afhankelijk van de door u opgegeven periodiek. Heeft u kwartaal afdracht dan
omvat aangifte periode 1 de boekingsperiodes 1,2 en 3 (januari, februari en maart). Heeft u een
maandelijkse afdracht dan is de aangifte periode gelijk aan boekingsperiode.

3.17 Grootboekkaart op scherm
Kies het menupad Grootboek / Kaart op scherm. Vervolgens kiest u de gewenste grootboekrekening. Op het
eerste tabblad wordt nu de gehele grootboekkaart getoond. U kunt een boekingsperiode selecteren door het
gewenste tabblad te kiezen. Rechtsboven in het scherm kunt u eenvoudig een ander boekjaar selecteren en
direct inzien. Indien u een andere rekening wilt inzien voert u het nummer van de grootboekrekening in of klikt
u op de knop achter het invoerveld.
Van elke grootboek mutatie kunt u de bijbehorende journaalpost raadplegen en zelfs wijzigen. Stel u
constateert een foutieve boeking. U selecteert de juiste regel en klikt op de knop Wijzigen. U komt dan in het
scherm journaalpost wijzigen (zie paragraaf 3.1) en kunt de correctie doorvoeren. Met de knop Raadplegen
kunt u de journaalpost inzien maar geen wijzigingen aanbrengen.
Met de knop Afdrukken kunt u de grootboekkaart afdrukken of exporteren naar Microsoft Excel.
Klikt u op de knop Toon grafiek dan zal het saldo van de grootboekkaart per boekingsperiode worden
weergegeven.
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3.18 Grootboekkaarten afdrukken
Indien u alle grootboekkaarten wilt afdrukken kunt u dat doen via het menupad Grootboek / Kaarten
afdrukken. U kunt dan bepalen of u alle rekeningen wilt afdrukken of slechts één rekening. Vervolgens geeft u
het boekjaar en de periode op. Tevens kunt u aangeven of u de grootboekkaarten wilt afdrukken of exporteren
naar Microsoft Excel.

3.19 Grootboekrecapitulatie
De grootboekrecapitulatie geeft een volledig overzicht van alle mutaties op de grootboekkaarten. U volgt het
menupad Grootboek / Recapitulatie / Grootboek en geeft vervolgens het boekjaar op. Eventueel kunt u nog
een periode uitfilteren. Tevens kunt u kiezen of u het overzicht ook exporteren naar Microsoft Excel. Feitelijk
heeft u dan het complete grootboekbestand in Excel staan.

3.20 Dagboekrecapitulatie
Om alle gedane mutaties uit één dagboek in kaart te brengen kunt u een dagboekrecapitulatie overzicht
aanmaken. U volgt het menupad Grootboek / Recapitulatie / Dagboek. Vervolgens selecteert u een dagboek en
geeft u het boekjaar op. Ook hier kunt u er weer voor kiezen om het overzicht te exporteren naar Microsoft
Excel.

3.21 Kostenplaatsen op scherm
De kostenplaatsen zijn alleen beschikbaar in de module Financieel Extra. Via het menupad Grootboek /
Kostenplaatsen op scherm kunt u alle mutaties op de door u geselecteerde kostenplaats inzien. Met de knop
achter het invoerveld kostenplaats kunt u een andere kostenplaats selecteren. Via de knop Afdrukken kunt u
het overzicht afdrukken of exporteren naar Microsoft Excel.

3.22 Kostenplaatsen afdrukken
Indien u alle kostenplaatsen in één keer wilt afdrukken volgt u het menupad Grootboek / Kostenplaatsen
afdrukken. U kunt dan bepalen of u alle kostenplaatsen wilt afdrukken of slechts één kostenplaats. Verder geeft
u het boekjaar op en kunt u aangeven of u de uitvoer wilt verdichten. Bij verdichte uitvoer worden alleen de
totalen op de kostenplaats vermeldt. Bij uitvoer geeft u aan of u het overzicht wilt afdrukken of exporteren
naar Microsoft Excel.
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3.23 Vreemde valuta administratie
U kunt een balans grootboekrekening bijhouden in een vreemde valuta. Door deze grootboekrekening te
koppelen aan een financieel dagboek bent u in staat bij de bank een vreemde valuta rekening te openen en
deze ook in die valuta bij te houden in uw administratie.
Rekening:
Dagboek:

1015
10

Bank USD
Bank 12.34.56.789 USD

Uw vreemde valuta facturen (dollars) boekt u in dollars in. U betaald deze via de dollar rekening en boekt deze
in uw bankdagboek ook in dollars. Ditzelfde gebeurt met door u uitgereikte verkoopfacturen in dollars.
Niet betaalde facturen blijven ook open staan in de betreffende valuta. In de totaal overzichten worden zij
tegen de actuele koers in uw basisvaluta (euro) getoond. Dit impliceert dat bij een wijziging van de valutakoers
een herwaardering van de openstaande posten moet plaatsen vinden.
Nadat u de valutakoers aanpast (stamgegevens / valutasoorten) krijgt u de vraag of u wilt herwaarderen. Deze
beantwoordt u met ja. U ziet dan onderstaand scherm.

Als alle gegevens juist zijn ingevoerd klikt u op OK. In de opgegeven dagboek zullen de
herwaarderingsjournaalposten worden geboekt.
Rekening
1015
Bank USD
9001
Koersverschillen

Debet
374,56

9001
12345

105,00

Koersverschillen
USA Supplies

Credit
374,56

105,00

Journaalpost herwaardering (dagboek: Memoriaal)
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4
Debiteuren
Een belangrijk onderdeel van uw financiële administratie is het bewaken van uw debiteuren. In de praktijk blijkt
dat niet elke debiteur zich houdt aan uw betalingsconditie. Het is daarom van belang dat u snel actuele
informatie over uw debiteuren kunt verkrijgen en deze efficiënt kunt beheren.

4.1

Debiteurenkaart op scherm
Op de debiteurenkaart vindt u alle mutaties die zijn gedaan op een debiteur. U kunt de debiteurenkaart
raadplegen via het menupad Debiteuren / Kaart op scherm. Vervolgens selecteert u de gewenste debiteur.

Rechtsboven ziet u het totaal van de debet- en creditmutaties. Het verschil hiertussen bepaalt het saldo van de
debiteur. Door het veld boekjaar aan te passen kunt u de debiteurenkaart uit een ander boekjaar raadplegen.
Indien u in het veld debiteur een ander debiteurennummer intoetst (en bevestigd met TAB) of via de knop
achter het invoerveld een debiteur selecteert kunt u de kaart van een andere debiteur raadplegen. Met de
knop Afdrukken kunt u de debiteuren afdrukken of exporteren. Ook kunt u snel een overzicht aanmaken van de
openstaande posten van de debiteur. U klikt op de knop Openposten en geeft een peildatum op en klikt
vervolgens op OK. Het overzicht openstaande posten wordt nu weergeven.
Het saldo van de grootboekkaart debiteuren moet gelijk zijn aan het totaal op de openstaande postenlijst.
Zo niet, dan is mogelijk een verkeerde peildatum opgegeven. Zie ook paragraaf 4.5 voor het genereren
van een openstaande postenlijst.
Met de knop handmatig afletteren kunt u posten tegen elkaar weglaten vallen. Meer hierover leest u in
paragraaf 4.3.
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4.2

Debiteurenkaarten afdrukken
Indien u één of meerdere debiteurenkaarten wilt afdrukken kiest u het menupad Debiteuren / Kaarten
afdrukken. In het selectie scherm kunt u aangeven of u alle debiteurenkaarten wilt afdrukken. Vinkt u deze
optie uit, dan kunt u in het veld debiteur het gewenste debiteurennummer opgegeven of met de knop een
debiteur vinden in de hulptabel. Vervolgens kunt u het boekjaar bepalen.
Indien u heeft gekozen de kaart van slechts één debiteur af te drukken kunt ook aangeven of u de kaart wilt
exporteren naar Microsoft Excel.

4.3

Handmatig afletteren
Als een openstaande factuur door een debiteur wordt voldaan zal deze van de openstaande postenlijst
verdwijnen. Belangrijk hierbij is dat bij het boeken van de betaling het juiste factuurnummer wordt opgegeven.
Doet u dit niet dan zal de factuur (debet) en de betaling (credit) op de openstaande postenlijst worden
vermeld. Deze kan dan handmatig worden afgeletterd. U opent de debiteurenkaart van de debiteur (zie
paragraaf 4.1) selecteert de regel die u wilt aanpassen. Vervolgens klikt u op de knop Afletteren. In het hierop
volgende scherm geeft u bij het veld factuur het factuurnummer op waartegen de betaling moet wegvallen.

Op dezelfde wijze kunt u ook creditnota’s tegen een factuur afletteren. U selecteert op de debiteurenkaart de
creditnota en klikt op de knop Afletteren. Bij factuur geeft u het nummer van de originele factuur op. De
factuur en creditnota worden nu op hetzelfde factuurnummer afgeletterd. Beide originele factuurnummers
blijven echter bewaard.

4.4

Saldilijst
De saldilijst toont over de geselecteerde periode de totale mutaties debet , credit en het saldo van de debiteur.
Kies het menupad Debiteuren / Saldilijst. Vervolgens geeft u het boekjaar en de periode(s) op. Bij uitvoer kunt
u aangeven of u het overzicht wilt afdrukken of wilt exporteren naar Microsoft Excel. Vervolgens klikt u op de
knop OK en de saldilijst wordt gegenereerd en getoond.

4.5. Openstaande posten
Via het menupad Debiteuren / Openstaande posten krijgt u een overzicht van alle nog niet (volledig) betaalde
facturen. Met de peildatum kunt u aangeven tot welke datum de lijst moet worden gegenereerd. Alle mutaties
die na de peildatum liggen worden niet in het overzicht getoond. Het openstaande postenoverzicht toont de
debiteur, het factuurnummer en de datum van de factuur. Aan de hand van de peildatum en factuurdatum
wordt de ouderdom (in dagen) van de factuur bepaald. De betalingsconditie bepaald een eventuele
overschrijding van de betaaldatum. Met de knop Afdrukken kunt u de openstaande postenlijst afdrukken of
exporteren naar Microsoft Excel.
Via het menupad Debiteuren / Stamgegevens kunt u de gewenste debiteur selecteren en via het tabblad
Grootboek een openstaande postenlijst van één debiteur genereren.
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4.6

Ouderdomsanalyse
De ouderdomsanalyse geeft u inzage in het betaalgedrag van uw debiteuren. U volgt het menupad Debiteuren
/ Ouderdomsanalyse en geeft vervolgens een peildatum op. Alle posten (facturen, ontvangsten en betalingen)
die na de peildatum liggen worden niet in het overzicht opgenomen. Standaard is het overzicht onderverdeeld
in 0 tot 30 dagen (kolom 1), 31 tot 60 dagen (kolom 2), 61 tot 90 dagen (kolom 3) en ouder dan 90 dagen
(kolom 4). U kunt deze instellingen zelf aanpassen. Tevens kunt aangeven of u de ouderdomsanalyse wilt
afdrukken of exporteren naar Microsoft Excel.

4.7

Betalingsgedrag
U volgt het menupad Debiteuren / Betalingsgedrag. Met deze analyse brengt u het betalingsgedrag van uw
debiteuren in beeld. Per betaalde factuur (of deel daarvan) wordt het aantal dagen gemeten tussen de
facturatie en de betaling. Bij deelbetalingen wordt het gemiddeld geregistreerd. Per debiteur wordt ook een
(niet gewogen) gemiddelde berekend.

4.8

Rekeningoverzicht
Het rekeningoverzicht biedt u de mogelijkheid om uw debiteur een overzicht toe te sturen waarin alle nog niet
betaalde facturen zijn vermeld. Het rekeningoverzicht is gebaseerd op de openstaande postenlijst. Ook nu kunt
u dus weer een peildatum opgegeven. Vervolgens kunt u aangeven of alleen die posten moeten worden
vermeld waarvan de betalingstermijn is verstreken. Dit zijn de vervallen posten. Tevens kunt u bepalen of u het
overzicht voor slechts één debiteur wilt genereren. Zo ja, dan dient u ook op te geven voor welke debiteur.
Met de optie voorbeeld op scherm wordt het overzicht eerst getoond waarnaar u kunt beslissen of u het
daadwerkelijk wilt afdrukken.

Bij printer kunt u aangeven naar welke printer u het overzicht wilt zenden. Met de knop
achter het
invoerveld kunt u een geïnstalleerde printer selecteren. Met de optie lay-out kunt u kiezen welke lay-out u wilt
gebruiken. Meer over de variabele lay-outs leest u in paragraaf 17.6

4.8.1 Bulk selectie rekeningoverzichten
Met het regulieren Rekeningoverzicht kunt alle of één debiteur een rekeningoverzicht sturen. Volgt u het
menupad Debiteuren / Rekeningoverzicht (bulk) dan kunt u hier handmatig een selectie op maken.
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U kunt de gewenste debiteuren selecteren en de-selecteren. Nadat u op de knop Start heeft gedrukt worden
de rekeningoverzichten per klant afgedrukt of per e-mail verzonden.
Indien u beschikt over de module CRM kunt direct een opvolgactie inplannen. Bijvoorbeeld om enige tijd later
na te bellen.

4.9

Aanmaningen
Anders dan het rekeningoverzicht, wat een momentopname is, kunt u met het systeem aanmaningen uw
debiteuren sommeren de facturen waarvan de betalingstermijn is vervallen te betalen. U kunt vier
verschillende brieven (fases) definiëren.
Facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken komen automatisch op de eerste herinnering of aanmaning
terecht. Aan deze eerste brief koppelt u ook een vervaldatum. Indien de betalingstermijn van de eerste brief is
verstreken komen de dan nog openstaande posten in aanmerking voor een tweede brief. Dit proces herhaalt
zich tot brief nummer vier.
Om het systeem in te richten moet u eerst vier brieven (lay-outs) definiëren. U volgt het menupad Beheer /
Variabele lay-outs. Kopieer nu lay-out nummer 2 naar een nieuwe lay-out en noem deze bijvoorbeeld Brief 1.
Deze kunt u naar wens aan passen. Vervolgens kunt u op dezelfde wijze brief 2, 3 en 4 aanmaken. Als dit is
gedaan kunt het aanmaningsysteem inrichten.
U volgt het menupad Debiteuren / Aanmaningen. Vervolgens geeft u de peildatum op. Het overzicht wordt nu
voorbereid op basis van de openstaande posten. De vervaldatum wordt bepaald aan de hand van de door u
opgegeven peildatum.
Indien u het systeem voor de eerste maal gebruikt, moet u de parameters voor het systeem instellen. U klikt op
het tabblad Instellingen.
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Bij elke brief (aanmaning) kiest u een lay-out en geeft u een nieuwe betalingstermijn op. Ook kunt u aangeven
of u bij de aanmaning een kopie van de betreffende factuur(en) wilt bijsluiten. Tevens kunt u ervoor kiezen om
van alle aanmaningen een kopie af te drukken voor eigen gebruik. Ook heeft u de mogelijkheid om de
aanmaning digitaal te archiveren in PFD formaat.
Als u alle instellingen naar wens heeft opgegeven, klikt u op het tabblad Openstaande posten.
Aan de linkerzijde worden alle debiteuren getoond waarvan één of meerdere facturen de betalingstermijn
hebben overschreden. Aan de rechterzijde worden afzonderlijke posten getoond. De kleur van de bol (groen,
geel, oranje of rood) geeft aan op welke brief de factuur de eerste komende aanmaning wordt getoond. Indien
een factuur buiten de aanmaning moet blijven kunt u deze aanmerken als Dispuut.
Indien uw debiteur de vordering betwist kunt u deze markeren als dispuut. Deze betreffende factuur zal in
het proces worden “bevroren”. De post blijft openstaan maar zal niet in de aanmaningsprocedure worden
opgenomen.
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Met een klik op de checkbox of de knop Aan/Uit kunt u de geselecteerde debiteur selecteren of de-selecteren
voor het proces. Met knop Aan selecteert u in één keer alle debiteuren voor verwerking. Met de knop Uit
maakt u de selectie van alle debiteuren ongedaan.
Als u één of meerdere debiteuren heeft geselecteerd kiest u Afdrukken. Vervolgens bevestigt u dat u het proces
wilt starten. Voor alle geselecteerde debiteuren worden de aanmaningen nu afgedrukt.
Het kan zijn dat een debiteur meerdere brieven ontvangt.
Via de knop Historie kunt eerder aangemaakte aanmaningen raadplegen en nogmaals afdrukken.
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5
Crediteuren
Zoals u met de debiteurenbewaking controle heeft over de vorderingen op uw afnemers, zo biedt de
crediteurenadministratie controle over de schulden aan uw leveranciers.

5.1

Crediteurenkaart op scherm
Op de crediteurenkaart vindt u alle mutaties die zijn gedaan op een crediteur. U kunt de crediteurenkaart
raadplegen via het menupad Crediteuren / Kaart op scherm. Vervolgens selecteert u de gewenste crediteur.

Rechtsboven ziet u het totaal van de debet- en creditmutaties. Het verschil hiertussen bepaalt het saldo van de
crediteur. Door het veld boekjaar aan te passen kunt u de crediteurenkaart uit een ander boekjaar raadplegen.
Indien u in het veld crediteur een ander crediteurennummer intoetst (en bevestigd met TAB) of via de knop
achter het invoerveld een crediteur selecteert kunt u de kaart van een andere crediteur raadplegen. Met de
knop Afdrukken kunt u de crediteurenkaart afdrukken of exporteren naar Microsoft Excel. Ook kunt u snel een
overzicht aanmaken van de openstaande posten van de crediteur. U klikt op de knop Openposten , geeft een
peildatum op en klikt vervolgens op OK. Het overzicht openstaande posten wordt nu weergeven.
Het saldo van de grootboekkaart crediteuren moet gelijk zijn aan het totaal op de openstaande postenlijst.
Zo niet, dan is mogelijk een verkeerde peildatum opgegeven. Zie ook paragraaf 5.5 voor het genereren
van een openstaande postenlijst.
Met de knop handmatig afletteren kunt u posten tegen elkaar weglaten vallen. Meer hierover leest u in
paragraaf 5.3.
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5.2

Crediteurenkaarten afdrukken
Indien u één of meerdere crediteurenkaarten wilt afdrukken kiest u het menupad Crediteuren / Kaarten
afdrukken. In het selectie scherm kunt u aangeven of u alle crediteurenkaarten wilt afdrukken. Vinkt u deze
optie uit, dan kunt u in het veld crediteur het gewenste crediteurennummer opgegeven of met de knop een
crediteur vinden in de hulptabel. Vervolgens kunt u het boekjaar bepalen.
Indien u heeft gekozen de kaart voor slechts één crediteur af te drukken, dan kunt u ook aangeven of u de
kaart wilt afdrukken of exporteren naar Microsoft Excel.

5.3

Handmatig afletteren
Als een openstaande factuur aan een crediteur wordt betaald zal deze van de openstaande postenlijst
verdwijnen. Belangrijk is dat hierbij het factuurnummer wordt vermeld wat is opgegeven bij inboeken van de
inkoopfactuur. Is dit niet het geval dan zal de factuur (credit) en de betaling (debet) op de openstaande
postenlijst worden vermeld. Deze kunt u dan handmatig afletteren. U opent de crediteurenkaart van de
crediteur (zie paragraaf 5.1) selecteert de regel die u wilt aanpassen. Vervolgens klikt u op de knop Afletteren.
In het hierop volgende scherm geeft u bij het veld factuur het factuurnummer op waartegen de betaling moet
wegvallen.

Op dezelfde wijze kunt u creditnota’s tegen een factuur afletteren. U selecteert op de crediteurenkaart de
creditnota en klikt op de knop Afletteren. Bij factuur geeft u het nummer van de originele factuur op. De
factuur en creditnota worden nu op hetzelfde factuurnummer afgeletterd. Beide originele factuurnummers
blijven bewaard.

5.4

Saldilijst
De saldilijst toont over de geselecteerde periode de totale mutaties debet , credit en het saldo van de
crediteur. Kies het menupad Crediteuren / Saldilijst. Vervolgens geeft u het boekjaar en de periode(s) op. Bij
uitvoer kunt u aangeven of u het overzicht wilt afdrukken of wilt exporteren naar Microsoft Excel. Vervolgens
klikt u op de knop OK en de saldilijst wordt gegenereerd en getoond.

5.5. Openstaande posten
Via het menupad Crediteuren / Openstaande posten krijgt u een overzicht van alle nog niet (volledig) betaalde
facturen. Met de peildatum kunt u aangeven tot welke datum de lijst moet worden gegenereerd. Alle mutaties
die na de peildatum liggen worden niet in het overzicht getoond. Het openstaande postenoverzicht toont de
crediteur, het factuurnummer en de datum van de factuur. Aan de hand van de peildatum en factuurdatum
wordt de ouderdom (in dagen) van de factuur bepaald. De betalingsconditie bepaald een eventuele
overschrijding van de betaaldatum. Met de knop Afdrukken kunt u de openstaande postenlijst afdrukken of
exporteren naar Microsoft Excel.
Via het menupad Crediteuren / Stamgegevens kunt u de gewenste crediteur selecteren. Via de knop
kunt u de openstaande posten van de crediteur direct raadplegen.
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5.6

Ouderdomsanalyse
De ouderdomsanalyse geeft u inzage in uw betaalgedrag. U volgt het menupad Crediteuren /
Ouderdomsanalyse en geeft vervolgens een peildatum op. Alle posten (facturen, credit nota’s en betalingen)
die na de peildatum liggen worden niet in het overzicht opgenomen. Standaard is het overzicht onderverdeeld
in 0 tot 30 dagen (kolom 1), 31 tot 60 dagen (kolom 2), 61 tot 90 dagen (kolom 3) en ouder dan 90 dagen
(kolom 4). U kunt deze instellingen zelf aanpassen. Tevens kunt u aangeven of u de ouderdomsanalyse wilt
afdrukken of exporteren naar Microsoft Excel.

5.7

Betalingsgedrag
U volgt het menupad Crediteuren / Betalingsgedrag. Met deze analyse brengt u het betalingsgedrag aan uw
crediteuren in beeld. Per betaalde factuur (of deel daarvan) wordt het aantal dagen gemeten tussen de
facturatie en de betaling. Bij deelbetalingen wordt het gemiddeld geregistreerd. Per crediteur wordt ook een
(niet gewogen) gemiddelde berekend.
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6
Telebankieren
De module Telebankieren is een aanvulling op de financiële module. De extra mogelijkheden van deze module
vindt u in de programmatuur dan ook niet terug in een apart menu. De functies zijn volledig geïntegreerd in de
financiële administratie.

6.1

Betaalopdrachten
Met de module Telebankieren kunt u betaalopdrachten aanmaken in zowel SEPA als ClieOp03 formaat. Deze
betaalopdrachten kunt u exporteren en vervolgens importeren via de software of website van uw bank.
Tot 1 februari 2014 kunt u uw binnenlandse betaalopdrachten in ClieOp03 formaat blijven aanleveren bij
uw bank. Begint u wel tijdig met de overstap naar SEPA.
Gaat u werken met SEPA betalingen dan is het van belang dat u bij uw crediteuren stamgegevens het juiste
IBAN heeft opgegeven.

Journaalpost
betaalopdrachten

Pafin

SEPA of CLIEOP03
bestand
betalingsopdrachten

Importeren
opdrachten batch

Telebankieren

Betalingen
uitvoeren

Terugkoppeling
via dagafschrift

Journaalpost
bank

Pafin

U volgt het menupad Grootboek / Journaalposten en kiest het dagboek Telebankieren. U komt dan in het
bladerscherm, waarin de journaalposten van de betalingen of incasso’s staan. Met de knop Toevoegen kunt u
een nieuwe journaalpost (= één of meerdere betaalopdrachten) aanmaken. Op de vraag of u betaalopdrachten
of incasso-opdrachten wilt invoeren antwoordt u Betaal. Een nieuw formulier wordt nu geopend.
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Het stuknummer wordt automatisch toegekend. U kunt dit echter wijzigen, net als de boekingsdatum. Bij de
omschrijving kunt u een korte omschrijving van het boekstuk opgeven.
Met de knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt u journaalregels (=betaalopdrachten) respectievelijk
aanmaken, aanpassen of laten vervallen. Ook kunt u gebruik maken van twee wizards. Met de wizard
Betalingen opent u de openstaande postenlijst en kunt eenvoudig aangeven welke facturen u wilt betalen. U
vinkt alle facturen aan die u wenst te betalen en klikt op de knop OK. Met de wizard krijgt u de openstaande
van één crediteur te zien.
Alle geselecteerde facturen komen nu op de journaalpost te staan. Hierbij dient u op te letten dat u geen
creditnota’s aan vinkt. Deze zult u handmatig moeten verrekenen met eventueel andere openstaande posten.
In de rechterbovenhoek ziet u het totaalbedrag van alle betaalopdrachten.

Alle facturen die in de journaalpost zijn opgenomen, staan niet meer op de openstaande postenlijst. Zij zijn
direct afgeletterd. De tegenboeking vindt plaats op de grootboekrekening: betalingen onderweg.
Als u alle betaalopdrachten heeft ingevoerd klikt u op de knop OK. Vervolgens wordt u gevraagd of u de
betaalopdrachten batch wilt aanmaken. Kies Annuleren als u dit (nog) niet wilt doen. Kiest u ClieOp03 of SEPA
dan zullen de journaalregels worden gecontroleerd of het banknummer (of IBAN) en de plaatsnaam van
crediteur zijn ingevuld en of het boekingsbedrag een betaling is (creditbedragen zijn niet toegestaan). Zijn alle
regels correct dan verschijnt SEPA of ClieOp03betaalopdrachten scherm.
Kiest u voor SEPA dan krijgt u het onderstaande scherm te zien. Gaat u voor de eerste maal betaalopdrachten
exporteren dat klikt u op het tabblad Uw gegevens. Hier voert u de naam, adres, postcode en woonplaats van
de rekeninghouder in. Tevens kiest het land waarin u gevestigd bent. Vervolgens geeft uw IBAN en BIC op. Als
deze gegevens zijn ingevoerd klikt op Opslaan. Bij het aanmaken van een volgende batch zullen deze gegevens
weer worden ingelezen.
Op het tabblad Algemeen geeft u de Uitvoerdatum op. Kiest u bij Boeking voor ‘Batch’ dan zult u op uw
dagafschrift alleen het totaal van de batch terug vinden, kiest u voor ‘Transactie’ dan worden alle posten
afzonderlijk vermeld. Het uitvoerbestand wordt automatisch aangemaakt. De laatste drie of vier cijfers geven
het volgnummer aan. Indien de waarde 9999 is bereikt zal de eerst volgende batch weer met 1 beginnen.
Vervolgens klik u op OK. De opdrachtenbatch wordt nu aangemaakt. U kunt deze terug vinden op de vermelde
locatie bij het uitvoerbestand.
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In uw banksoftware kunt u de batch met betaalopdrachten importeren en verzenden. Na verwerking van de
batch krijgt u het totaalbedrag van de batch teruggemeld op uw dagafschrift. U boekt dit bedrag debet op de
rekening: betalingen onderweg.
Rekening
1200 Crediteuren
1200 Crediteuren
2001 Betalingen onderweg

Debet
1.500
2.500

Credit

4.000

Journaalpost betaalopdrachten (dagboek: Telebankieren)

Rekening
2001 Betalingen onderweg
1001 Bank

Debet
4.000

Credit
4.000

Journaalpost dagafschrift(dagboek: Bank)

6.2

Incasso-opdrachten
Met de module Telebankieren kunt u incasso-opdrachten aanmaken in SEPA en ClieOp03 formaat. Deze
incasso-opdrachten kunt u exporteren en vervolgens inlezen via de software van uw bank.
Indien u met incasso-opdrachten wilt gaan werken dient u wel een incassocontract af te sluiten met uw
bank of een andere partij voor betalingsverkeer.
U volgt het menupad Grootboek / Journaalposten en kiest het dagboek Telebankieren. U komt dan in het
bladerscherm, waarin de journaalposten van de betalingen of incasso’s staan. Met de knop Toevoegen kunt u
een nieuwe journaalpost (= één of meerdere incasso-opdrachten) aanmaken. Op de vraag of u
betaalopdrachten of incasso-opdrachten wilt invoeren antwoordt u Incasso. Een nieuw formulier wordt nu
geopend. Het stuknummer wordt automatisch toegekend. U kunt dit echter wijzigen, net als de
boekingsdatum. Bij de omschrijving kunt u een korte omschrijving van het boekstuk opgeven.
Met de knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt u journaalregels (=incasso-opdrachten)
respectievelijk aanmaken, aanpassen of laten vervallen. Ook kunt u gebruik maken van twee wizards. Met de
wizard Incasso opent u de openstaande postenlijst met daarin alle openstaande posten waarvan de
betalingsconditie van het type incasso is. Met de knop Debiteur krijgt u alle openstaande posten van één
debiteur.
U kunt nu eenvoudig aangeven welke facturen u wilt incasseren, door de facturen aan te vinken. Vervolgens
klikt u op de knop OK. Alle geselecteerde facturen komen nu op de journaalpost te staan.
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Hierbij dient u op te letten dat u geen creditnota’s aanvinkt. Deze zult u handmatig moeten verrekenen. In de
rechterbovenhoek ziet u het totaalbedrag van de incasso-opdrachten.

Als u alle incasso-opdrachten heeft ingevoerd klikt op de knop OK. Vervolgens wordt u gevraagd of de incassoopdrachten wilt exporteren. Kiest u Annuleren dan blijft de journaalpost staan en kunt het opdrachtenbestand
op een later tijdstip aanmaken. Kiest u SEPA of ClieOp03 dan zullen de journaalregels worden gecontroleerd of
het banknummer (of IBAN), naam en plaats van de debiteur zijn opgegeven en of het om een debet post gaat.
Zijn alle regels correct dan verschijnt het SEPA of ClieOp03 export scherm.
Kiest u voor SEPA dan krijgt u het onderstaande scherm te zien. Gaat u voor de eerste maal incasso-opdrachten
exporteren dat klikt u op het tabblad Uw gegevens. Hier voert u de naam, adres, postcode en woonplaats van
de rekeninghouder in. Tevens kiest het land waarin u gevestigd bent. Vervolgens geeft uw IBAN en BIC op.
Tenslotte voert u uw inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel in. Indien een locatienummer heeft
geeft u deze ook op, anders laat u de vier nullen staan. Op basis hiervan wordt uw Incassant ID gegeneerd.
Controleer of deze overeenkomt met ID zoals deze op uw contract staat vermeld. Als deze gegevens zijn
ingevoerd klikt op Opslaan. Bij het aanmaken van een volgende batch zullen deze gegevens weer worden
ingelezen.
Op het tabblad Algemeen geeft u de Uitvoerdatum op. Kiest u bij Boeking voor ‘Batch’ dan zult u op uw
dagafschrift alleen het totaal van de batch terug vinden, kiest u voor ‘Transactie’ dan worden alle posten
afzonderlijk vermeld. Bij de soort incasso geeft u aan of het om een eenmalige of doorlopende incasso gaat.
Voor klanten met een doorlopende incasso moet u de eerste en laatste in een reeks aangeven geven dat het
om respectievelijk een eerste of laatste incasso gaat. U moet deze in een afzonderlijke batch aanbieden. Het
uitvoerbestand wordt automatisch aangemaakt. De laatste drie of vier cijfers geven het volgnummer aan.
Indien de waarde 9999 is bereikt zal de eerst volgende batch weer met 1 beginnen.
Vergeet u bij SEPA incasso-opdrachten niet uw mandaat gegevens in te voeren. Zoals besproken in par. 2.25
Om uw betaal- en incasso-opdrachten goed te scheiden in uw administratie kunt u twee afzonderlijke
dagboeken aanmaken. U kunt dan ook twee tegenrekeningen gebruiken: betalingen onderweg en incasso
onderweg.

6.3

Afschriften importeren
Met de invoering van SEPA is het formaat voor uitwisseling van financiële transacties, bankmutaties in dit
geval, CAMT.053. Dit is belangrijk om te weten. Bij het ophalen (downloaden) van uw afschrift kunt u,
afhankelijk van uw bank, kiezen uit meerdere formaten. Voor het importeren in Pafin kiest u CAMT.053.
Het ophalen van bankmutaties verschilt per bank. Informatie hierover kunt u doorgaans vinden op de website
van uw bank. U krijgt het bestand, of meerdere bestanden binnen. U slaat deze op in een bestandenmap. Dit
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kan de standaard map in Pafin zijn (bijvoorbeeld: C:\Pafin\001\Sepa) zijn, maar u kunt deze ook zelf kiezen.
Pafin onthoudt de door u gekozen map.
Nadat u het mutatiebestand heeft opgehaald en in de juiste map heeft opgeslagen kunt u de bankmutaties
importeren. De proces verloop in drie stappen.
U volgt het menupad Grootboek / Journaalposten en kiest het juiste bankboek. Indien u bij dit bankboek uw
IBAN heeft ingevoerd (zie hiervoor paragraaf 2.7) kunt u de knop Importeren
kiezen. Vervolgens wordt het
onderstaande scherm geactiveerd.

Stap 1 Door op de knop Bestand te klikken kunt u het zojuist, bij uw bank, opgehaald mutatiebestand
selecteren. U ziet nu het afschrift bestand en de mutaties die op het afschrift staan. Let hierbij op dat het
beginsaldo van het afschrift overeenkomt met saldo van de grootboekrekening.
Stap 2 Vervolgens klikt u op de knop Voorstel. Pafin zoekt nu op basis van de informatie in het mutatiebestand
naar de bijbehorende openstaande posten van uw debiteuren en crediteuren. Voor bankmutaties die hier niet
in voorkomen wordt via de boekingsvoorstellen (zie paragraaf 6.3.1) een voorstelboeking gedaan. Als er een
boekingsvoorstel kan worden gedaan wordt de bankmutatie gekenmerkt met een
. Mutaties die niet aan de
hand van een voorstel kunnen worden geboekt worden op een tijdelijke grootboekrekening (zie paragraaf
6.3.1) geboekt.
Stap 3 U kunt het bankafschrift nu boeken. U klikt op de knop Afschrift en het boekingsvoorstel wordt
overgenomen in een nieuwe journaalpost. Eventuele aanpassingen kunt u op de reguliere wijze doorvoeren.

6.3.1 Boekingsvoorstellen
Hoe beter Pafin de bankmutaties kan herkennen des te completer en nauwkeuriger het boekingsvoorstel is. In
het CAMT.053 formaat is het IBAN leidend. Zorgt u ervoor dat bij de stamgegevens van uw debiteuren en
crediteuren deze nummers zijn ingevoerd. Voor mutaties die niet via uw debiteuren of crediteuren te traceren
zijn (bijvoorbeeld een automatische incasso via een factoring partij) kunt u zelf een tabel met IBAN of
kenmerken aanleggen en deze koppelen aan een debiteur, crediteur of grootboekrekening.
U klikt op het tabblad Instellingen. Bij Vraagposten kunt u een grootboekrekening opgeven waar bankmutaties
op kunnen worden geboekt indien er geen voorstelboeking is gevonden. In het veld Map staat de locatie waar
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u de digitale dagafschriften opslaat. Deze wordt automatisch vastgelegd nadat u het eerste afschrift heeft
geïmporteerd. U hoeft dit niet handmatig in te voeren. U kunt de bestandslocatie op wel wijzigen.

In het bladergedeelte kunt u voorstelregels aanmaken, wijzigen of laten vervallen. Indien een bankmutatie niet
via de debiteur of crediteur herkend is zal Pafin kijken of er aan de hand van een kenmerk of IBAN toch een
boekingsvoorstel kan worden gedaan. In de bankmutatie wordt gezocht naar het kenmerk of IBAN wat u heeft
ingevoerd. Is deze gevonden dan zal een boekingsvoorstel worden gedaan. Deze wordt op de debiteur,
crediteur of rechtstreeks op de grootboekrekening gedaan. Indien u rechtstreeks op een grootboekrekening
boekt kunt u aangeven dat de BTW uit het afgeschreven bedrag moet worden gehaald. Controleert u na het
importeren wel op mogelijk BTW (afrondingsverschillen).
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6.4

Betaalverzoeken
Uit onderzoek blijkt dat facturen, herinneringen en aanmaningen sneller worden betaald met een online
betaalverzoek. Een betaalverzoek kan alleen worden aangemaakt door een Payment Service Provider (PSP).
Bij een PSP kunt u handmatig een betaalverzoek aanmaken en naar uw klant sturen. Dit vergt nogal wat
handelingen en tijd.
Om niet elk betaalverzoek handmatig te moeten aanmaken kunt u Pafin koppelen aan een PSP. Hiermee kunt u
geheel automatisch een betaalverzoek aanmaken bij een uitgaande factuur, rekeningoverzicht of aanmaning.
Ook kunt u een betaalverzoek aanmaken bij een orderbevestiging. Op deze wijze maakt u het uw klant
makkelijk om een vooruitbetaling te doen. De huidige versie ondersteund de PSP “Tikkie voor Bedrijven”.
Nadat uw “Tikkie voor bedrijven” account is geactiveerd kunt u de koppeling binnen Pafin instellen.
Via het menupad Beheer/Administratie kunt u op het tabblad Telebankieren de benodigde informatie invoeren.

Als u de optie Tikkie activeren aanzet worden de velden URL en API-key automatisch ingevuld. Geef vervolgens
uw IBAN op welke u heeft opgegeven bij uw payment provider. Een betaalverzoek is gebonden aan een
maximum bedrag in €. Elk betaalverzoek heeft verloopdatum. Standaard kunt u deze instellen op bijvoorbeeld
14 of 30 dagen. Bij een factuur wordt de verloopdatum als volgt bepaald: factuurdatum + betalingsconditie + 1.
Belangrijk is het Token. Het Token koppelt het betaalverzoek aan uw Tikkie voor bedrijven account. Het Token
vindt u binnen uw Tikkie portaal via Instellingen / API instellingen.

Fictief Token
Als alle gegevens zijn ingevoerd klikt u op OK.
Op de variabele lay-outs (facturen, rekeningoverzichten en aanmaningen) is een Control toegevoegd. Deze
heeft de tekst “Betaal mij met een Tikkie”. Deze tekst kunt u zelf naar wens aanpassen. De tekst wordt alleen
zichtbaar als bij het betreffende document een betaalverzoek is aangemaakt.
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Per klant kunt u een voorkeur instellen of er automatisch een betaalverzoek moet worden aangemaakt bij het
versturen van de factuur of aanmaning.

Dit is slechts een voorkeur instelling, voor het versturen van een factuur kunt u beslissen of u wel of geen
betaalverzoek wilt aanmaken. Dit kan overigens alleen als de factuur in EUR is opgemaakt en het saldo niet
hoger is dan het ingestelde maximum.

Een betaalverzoek kan alleen worden aangemaakt als u de factuur, het rekeningoverzicht of aanmaning
per e-mail verstuurd. Achter de tekst “Betaal mij met een Tikkie” wordt een hyperlink geplaatst welke naar
het online betaalverzoek verwijst. Een betaalverzoek kan alleen worden aangemaakt als u online bent.
Alle in Pafin aangemaakte betaalverzoeken kunt u terug vinden via het menupad Debiteuren / Tikkie
betaalverzoeken. Op het tabblad Algemeen kunt per status (filter) alle betaalverzoeken raadplegen. Met de
knop Verversen wordt de status van een betaalverzoek geactualiseerd (dit kan alleen als u online bent).

Op het tabblad Debiteur vindt u alle betaalverzoeken van één klant met de daarbij behorende status.
De ontvangsten boekt u op reguliere wijze via het bankboek.
De kosten van een betaalverzoek zijn afhankelijk van de gekozen PSP. Informatie over de gehanteerde
tarieven worden door de PSP verstrekt.
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7
Facturen
Met de module Factuur kunt u op eenvoudige wijze verkoopfacturen aanmaken. U kunt gebruik maken van uw
klantenbestand, artikelgegevens en prijslijsten. Nadat u de factuur heeft aangemaakt kunt u deze verwerken.
Tijdens het verwerken wordt de factuur afgedrukt, geboekt in het verkoopboek en wordt de openstaande
postenlijst bijgewerkt.
Indien u werkt met de module orders, dan worden de verkoopfacturen geheel automatisch aangemaakt. U
hoeft deze dan niet meer handmatig in te voeren. Wel kunt u gebruik blijven maken van de mogelijkheden die
de module Factuur biedt.
Via het menupad Verkoop / Facturen of de snelkoppeling in de knoppenbalk komt u in het bladerprogramma
van de verkoopfacturen. Op het tabblad Proforma vindt u alle ingevoerde facturen die nog niet zijn verwerkt.
Op het tabblad Historie vindt u alle facturen die verwerkt zijn. Het tabblad Klant toont alle facturen per klant.
Ook kunt u ervoor kiezen om de facturen per Rayon of verkoper te tonen door het gelijknamige tabblad te
selecteren.

7.1. Een nieuwe factuur aanmaken
Via het menupad Verkoop / Facturen komt u in het bladerscherm van de verkoopfacturen. Op het tabblad
Proforma vindt u alle ingevoerde facturen die nog niet zijn verwerkt. Vervolgens klikt u op de knop Toevoegen.
Het invoerscherm voor een nieuwe factuur wordt nu getoond.
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In het veld klant geeft u het klantnummer (debiteurennummer) van de klant op. Indien u dit nummer niet weet
kunt u de klant opzoeken in de hulptabel door op de knop achter het invoerveld te klikken. Vervolgens
selecteert u de klant uit de tabel. Rechtsboven in het scherm worden de klantgegevens getoond. De velden
valuta, rayon en betalingsconditie zullen nu automatisch voor u worden ingevuld met de stamgegevens van de
debiteur of de basisgegevens van de administratie. U kunt deze velden echter wijzigen. De knop
verschijnt
indien u een herinneringstekst bij de debiteur heeft opgeslagen. Door op de knop te klikken kunt u de tekst
raadplegen.
Ook kunt nog een extra factuur- of orderkorting opgeven. Deze korting wordt berekent over het netto
factuurbedrag exclusief btw en verzendkosten. Zie ook paragraaf 2.40
Vervolgens kunt u in het veld referentie een korte tekst plaatsen. Bijvoorbeeld het ordernummer van uw klant.
Dit kunt u ook in het veld opmerking. Indien u wilt dat de factuur nog niet gefactureerd kan worden kunt u
deze blokkeren voor verwerking.

Nadat u de factuurgegevens heeft opgegeven kunt u de factuurregels gaan invoeren. U klikt op de knop
Toevoegen en het formulier van de factuurregel verschijnt. Op de dit formulier voert u de artikelgegevens in of
een vrije tekst.
Met de knop heeft u direct inzage in de openstaande posten van de klant. Met de knop krijgt u de
verkoophistorie van de klant te zien en met de knop heeft u een indicatie van de omzet.
Elke factuurregel krijgt automatisch een volgnummer. U kunt dit regelnummer wijzigen. Vervolgens geeft u de
artikelcode op. Als u de artikelcode niet weet kunt u de prijslijst raadplegen met de knop
achter het
invoerveld. Nadat de artikelcode is opgegeven (of geselecteerd) worden de velden omschrijving, eenheid, prijs,
korting, BTW code en opbrengstrekening automatisch ingevuld. U kunt deze velden wijzigen. In het veld
omschrijving kunt een korte omschrijving (40 karakters) van het product of dienst invoeren. Wilt u meer tekst
op de factuur afdrukken dan vinkt u de optie uitgebreide omschrijving op factuur vermelden aan. Deze biedt u
de mogelijkheid om extra regels op de factuur te plaatsen. De eenheid vermeldt de eenheid van het geleverde
product of dienst. Dit kan bijvoorbeeld zijn: mtr, kg, ltr, uur, stk. Vervolgens geeft u het aantal eenheden op
wat u wilt factureren. Indien u bij het artikel een staffel heeft gedefinieerd zal afhankelijk van het opgegeven
aantal de bijbehorende staffel worden geselecteerd. De prijs wordt automatisch opgehaald uit de prijslijst. Dit
is de bruto verkoopprijs. De korting wordt automatisch bepaald aan de hand van de vastgelegde
kortingsschema’s. Indien u over de juiste bevoegdheden beschikt kunt u de staffel, prijs en korting handmatig
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aanpassen. De bruto verkoopprijs minus de korting maal het aantal bepalen het netto bedrag van de
factuurregel. De BTW code wordt ook automatisch ingevuld. U kunt deze echter wijzigen. Dit zelfde geldt voor
de opbrengstrekening. Op basis van de hier opgegeven grootboekrekening wordt de journaalpost gemaakt.
Indien het regelwaarde ongelijk is aan nul bent u verplicht een BTW code en opbrengstrekening op te geven.

Nadat alle velden zijn ingevoerd klikt u op OK. De regel wordt nu toegevoegd aan de factuur. U bent weer terug
in het formulier van de factuur. U kunt u de volgende factuurregel toevoegen. Ook kunt u eerder ingevoerde
regels wijzigen of verwijderen.
Indien u de factuur heeft voltooid kunt u deze opslaan door op de knop OK te klikken. De factuur wordt
opgeslagen maar nog niet verwerkt. De factuur krijgt de status proforma. Wilt u de factuur direct verwerken
dan klikt u op de knop Factureren. Het facturatie proces wordt dan gestart. Meer hierover leest u in paragraaf
7.4. Met de knop Proforma kunt u een proforma (proeffactuur) afdrukken.

7.2

Bestaande (proforma) factuur wijzigen
Een factuur die is ingevoerd maar nog niet is verwerkt heeft de status proforma. Zolang een factuur de status
proforma heeft kunt u deze nog wijzigen. Via het menupad Verkoop / Facturen komt u in het bladerscherm van
de verkoopfacturen. Op het tabblad Proforma staan alle proforma (ook wel voorlopige) facturen. Met de knop
wijzigen kunt u de gewenste factuur selecteren en aanpassen.
Indien u de factuur heeft aangepast kunt u deze opslaan door op de knop OK te klikken. Wilt u de factuur direct
verwerken dan klikt u op de knop Factureren. Het facturatie proces wordt dan gestart. Met de knop Proforma
kunt u een proforma (proeffactuur) afdrukken.

7.3

Proforma factuur verwijderen
U volgt het menupad Verkoop / Facturen. Vervolgens selecteert u de factuur die u wilt verwijderen. U kunt een
proforma factuur pas verwijderen als alle factuurregels van de factuur verwijderd zijn. Om dat te controleren
klikt u eerst op de knop Wijzigen. Het formulier wordt geopend en indien er nog factuurregels op de factuur
staan kunt u deze met de knop Verwijderen weg halen. Als er geen factuurregels meer op de factuur staan klikt
u op de knop OK. U bent dan weer terug ik het bladerprogramma van de facturen waarna u met de knop
Verwijderen de factuur kunt verwijderen.
Om te voorkomen dat u abusievelijk een proforma factuur kunt verwijderen moet u eerst alle factuurregels
verwijderen. Pas dan kunt u de factuur verwijderen. Facturen uit de historie kunt u niet meer wijzigen of
verwijderen.
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7.4

Facturen verwerken
U kunt facturen één voor één (stuk) afdrukken en verwerken, maar u kunt er ook voor kiezen om alle proforma
facturen in één keer te factureren (bulk). In het eerste geval klikt u op de knop Facturen in het formulier
waarin u de factuur zojuist heeft aangemaakt of gewijzigd (zie paragraaf 7.1 en 7.2) of op de knop Factuur in
het bladerscherm. Bij bulk facturatie volgt u het menupad Verkoop / Facturen en klikt u op de knop Bulk.
Vervolgens verschijnt het onderstaande scherm.

Bij de eerste factuur in het boekjaar kunt u het factuurnummer voor de eerste factuur opgegeven. De volgende
facturen worden automatisch opeenvolgend genummerd. De factuurdatum staat standaard op de door u
gekozen boekingsdatum. U kunt deze echter aanpassen. De factuurdatum moet echter gelijk aan of hoger zijn
dan de datum van de laatste factuur. Vervolgens kunt u aangeven op welke printer de facturen moeten worden
afgedrukt en met welke factuurlay-out. Meer over de variabele factuurlay-outs leest u in paragraaf 13.5. Indien
u een klant een voorkeur lay-out heeft opgegeven zal deze worden gebruikt bij het afdrukken van de factuur.
Indien u de optie Factuur per e-mail verzenden aan vinkt zullen de klanten, waarbij u heeft aangegeven dat zij
hun factuur per e-mail willen ontvangen (zie paragraaf 2.25), de factuur zonder verdere tussenkomst per e-mail
ontvangen. Een eventuele kopiefactuur wordt afgedrukt. De elektronisch verzonden facturen worden
vastgelegd als PDF document en bijgehouden in het logboek verzonden e-mailberichten.
Nadat alle gegevens juist zijn ingevoerd klikt u op de knop OK. Bij de stuks verwerking zal nu de geselecteerde
factuur worden afgedrukt en geboekt. Bij de bulk verwerking worden alle proforma facturen, uitgezonderd de
geblokkeerde, gefactureerd. Het schema hieronder geeft eenvoudig de totale verwerking weer.

Invoer

verwerken

Factuur
Journaalpost

Nadat de factuur is afgedrukt wordt deze geboekt in het dagboek verkopen. De openstaande posten van de
debiteur zijn dan ook direct bijgewerkt.
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7.5

Facturen historie
Verwerkte facturen kunt u terug vinden in de historie. U volgt het menupad Verkoop / Facturen en klikt op het
tabblad Historie. Met de knop Raadplegen kunt u de factuur inzien en nogmaals afdrukken.
Ook kunt u vanuit de historie met één printgang kopie facturen afdrukken over een bepaalde periode. In het
bladerprogramma facturen klikt u op het tabblad Historie en vervolgens op de knop Afdrukken. U kunt nu
opgeven over welk tijdvak u de kopieën wilt afdrukken.

7.6

Facturen kopiëren
Met deze functie kunt een (proforma) factuur in zijn geheel kopiëren. U kunt de factuur kopiëren naar een
andere klant. Ook kunt u de factuurwaarde omkeren. Op deze wijze bent u in staat zeer snel een creditnota te
maken.
U volgt het menupad Verkoop / Facturen. U selecteert de gewenste (proforma)factuur en klikt op de knop
Kopiëren. Vervolgens kunt u aangeven naar welke klant u de factuur wilt kopiëren. Vinkt u de optie Voorkeuren
klant overnemen aan dan zullen de betalingsconditie en rayon/verkopen uit de stamgegevens worden
overgenomen. Ook kunt u ervoor kiezen om de prijzen, op basis van de actuele prijslijst, te actualiseren.
Selecteert u de optie Waarde/aantallen omkeren dan maakt u van een factuur een creditnota of andersom.

Als u de gewenste opties heeft ingegeven klikt u op OK. De factuur wordt nu gekopieerd. U kunt de nieuw
aangemaakte factuur terug vinden op het tabblad Proforma. Vervolgens kunt u hier nog wijzigingen in
aanbrengen en op een later gewenst tijdstip factureren.

7.7

Periodieke facturen
Facturen die in dezelfde gedaante en met regelmaat terugkomen kunt u aanmaken als een periodieke factuur.
Hierbij kunt u denken aan het maandelijks doorbelasten van huur of het jaarlijks in rekening brengen van een
abonnement.

7.7.1 Periodieke facturen aanmaken en beheren
U volgt het menupad Verkoop / Periodieke facturen.Net als bij gewone facturen kunt u nu periodieke facturen
bewerken. Het enige verschil is dat u nu de periodiek (week, maand, kwartaal of jaar) moet aangeven. Nadat u
de factuur heeft aangemaakt slaat u deze op door op de knop OK te klikken.
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7.7.2 Periodiek factureren
U dient de periodieke facturatie wel handmatig te starten. U volgt het menupad Verkoop / Periodieke Facturen.
U bent nu in het bladerprogramma van de periodieke facturen. Vervolgens klikt u op de knop Factureren
waarna onderstaand scherm verschijnt.

U geeft aan welke periodiek u wilt gaan facturen. In het veld referentie kunt u een korte omschrijving
meegeven. Bijvoorbeeld de periode waarop de factuur betrekking heeft. Deze wordt op de factuur in het
referentieveld vermeldt. Indien u de optie proforma facturen aanmaken aan vinkt (standaard) dan zullen de
facturen niet direct worden verwerkt maar eerst als proforma factuur worden klaar gezet. U kunt deze dan nog
inzien en indien nodig aanpassen. Zet u deze optie uit dan kunt u net als bij het verwerken van de facturen het
eerste factuurnummer (indien van toepassing), de factuurdatum, printer en lay-out opgeven.
Indien u de optie Factuur per e-mail verzenden aan vinkt zullen de klanten, waarbij u heeft aangegeven dat zij
hun factuur per e-mail willen ontvangen (zie paragraaf 2.25), de factuur zonder verdere tussenkomst per e-mail
ontvangen. Een eventuele kopiefactuur wordt afgedrukt. De elektronisch verzonden facturen worden
vastgelegd als PDF document en bijgehouden in het logboek verzonden e-mailberichten.

7.8

Facturenboek
Het facturenboek geeft een overzicht van alle facturen die in het opgeven tijdvak zijn verwerkt. De facturen
worden op nummer getoond. Op het laatste blad vindt u de totalen exclusief en inclusief BTW alsmede een
specificatie van de BTW.
Volg het menupad Verkoop / Overzichten / Facturenboek. Vervolgens geeft u het tijdvak aan. U kunt het
overzicht ook exporteren naar Microsoft Excel.

7.9

Omzet klanten
Het omzet klanten overzicht (ook wel klanten top10 genoemd) geeft de totaal omzet exclusief btw per klant
weer. De kolom omzet in procenten geeft de omzet van de klant aan in een percentage van de totale omzet
over het geselecteerde tijdvak. De klant met de hoogste omzet staat bovenaan. De lijst is aflopend tot de klant
met de laagste omzet. Ook dit overzicht kunt u exporteren naar Microsoft Excel. Om het overzicht te verkrijgen
volgt u het menupad Verkoop / Overzichten / Omzet klanten
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7.10 Omzetverloop klanten
Met deze functie heeft u snel inzicht in het omzetverloop van uw klanten. Dit kan u helpen een trendbreuk te
signaleren of het bestelgedrag te analyseren. U volgt het menupad Verkoop / Overzichten / Omzetverloop
klanten.

U kunt nu een Tijdvak opgeven (maximaal 5 kalenderjaren) waarover u de omzet wilt zien. Vervolgens kunt u
nog een aantal filters toepassen. Zo kunt u alleen de klanten tonen uit één Klantgroep of van één
Rayon/verkoper of uit één Land. Nadat u uw selectie criteria heeft opgegeven klikt u op Start. De omzet
gegevens worden nu per klant, per jaar, per kwartaal en per maand getoond.

De tabellen kunt u exporteren naar Microsoft Excel. Het de knop
kunt u de hoofd tabel exporteren. Met de
knop
exporteert u de gegevens van de geselecteerde klant. Klikt u op de knop Grafiek dan worden de
tabellen in grafiekvorm weergegeven.
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7.11 Omzet artikelen
Met het overzicht omzet artikelen kunt u op verschillende wijze de omzet van uw artikelen in kaart brengen.
Volg het menupad Verkoop / Overzichten / Omzet artikelen. Vervolgens verschijnt het volgende selectiescherm.

Met de begin- en einddatum bepaalt u het tijdvak waarop het overzicht betrekking heeft. Verder kunt u
aangeven dat u alleen de groepstotalen wilt weergeven. In dat geval krijgt u een verkorte lijst waarin alleen de
omzetten per artikelgroep worden vermeld. Ook kunt u er voor kiezen om alleen de artikelen uit één
artikelgroep of merk te tonen. Op die manier krijgt u inzicht in de omzet verhoudingen van de artikelen binnen
één artikelgroep of merk. Ook kunt u overzicht krijgen per Klant. Indien u voor deze optie kiest moet u ook een
artikelgroep opgeven. Tevens heeft u de mogelijkheid om de uitvoer te sorteren op artikelgroep (+ artikelen in
de groep), op omzet (artikel met hoogste omzet staat bovenaan) of op aantallen (het artikel met hoogste
volume staat bovenaan). Tot slot kunt u kiezen om het overzicht af te drukken of te exporteren naar Microsoft
Excel.

7.12 Omzet landen
Dit overzicht geeft u inzage in uw behaalde omzet per land. U volgt het menupad Verkoop / Overzichten /
Omzet landen. Vervolgens kunt u het tijdvak opgeven waarop het overzicht betrekking heeft. U krijgt nu per
land, per klant de omzet exclusief BTW. Indien u de optie alleen totalen afdrukken aanvinkt zullen alleen de
totalen per land worden getoond. Inzien u slechts de omzet van één land wilt zien, dan vinkt u deze optie aan
en geeft u een landcode op.

7.13 Omzet rayon of verkoper
Met dit overzicht kunt u de omzet per rayon of verkoper in kaart brengen. U volgt het menupad Verkoop /
Overzichten / Omzet rayon of verkoper. Vervolgens bepaald u met de begin- en einddatum het tijdvak. Tevens
kunt u aangeven of u provisies wilt vermelden (dit werkt met de opgegeven provisie bij de stamgegevens, zie
paragraaf 2.17). Ook kunt u kiezen voor een verkorte lijst om alleen de totalen per rayon of verkoper weer te
geven. Of u wilt juist een gespecificeerd overzicht van één rayon of verkoper zien. In dat geval dient u wel het
rayon of de verkoper te selecteren. U kunt het overzicht ook exporteren naar Microsoft Excel.
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7.14 Omzet Multi selectie
Via het menupad Verkoop / Overzichten / Multi selectie kunt u uw omzet op diverse manieren in kaart brengen.
Met een paar muisklikken bouwt u uw eigen databasequery. De selecties die u opgeeft in het vak Filter hebben
een logische EN functie. Selecteert u bijvoorbeeld een Klant en een Artikelgroep dan krijgt u alleen de omzet
van artikelen uit de geselecteerde artikelgroep die in het opgegeven Tijdvak aan de gekozen klant zijn
gefactureerd.

De uitvoer kunt u groeperen. Let u hierbij op dat u geen onlogische combinaties kiest met de filteropties.
Als u de optie Alleen totalen weergeven uit vinkt krijgt u de totalen per artikel in uw overzicht.
De omzet is exclusief btw, order-/factuurkorting en verzendkosten.

7.15 Intracommunautaire prestaties (ICP)
Leveringen aan afnemers buiten Nederland doch binnen de EU zijn vrij gesteld van BTW indien de afnemer
beschikt over een BTW nummer. Het BTW nummer van de afnemer kunt u op juistheid controleren bij de
belastingdienst. Het overzicht intracommunautaire prestaties (ICP) kunt u gebruiken bij de BTW aangifte. U
volgt het menupad Verkoop / Overzichten / Intracommunautaire prestaties. Vervolgens geeft u het tijdvak op
waarover u het overzicht wilt laten genereren. Dit overzicht kunt afdrukken of exporteren naar Microsoft Excel.
Op het overzicht staan alle leveringen(sinds 1 januari 2010 goederen en diensten) aan landen binnen de EU
(uitgezonderd het eigen land) waar op de factuur geen BTW is berekend.
Belangrijk voor dit overzicht zijn de instellingen bij de stamgegevens. U dient bij de land gegevens aan te geven
dat het een EU lidstaat betreft. Bij de debiteur dient u de juiste landcode en BTW nummer op te geven.
Vervolgens maakt u voor u verkopen binnen de EU of per land een BTW code aan met het nultarief.
Voor intrastat kunt u deze gegevens ook exporteren naar Microsoft Excel. U kiest bij uitvoer Excel en vinkt de
optie Intrastat aan.

Pafin 2.71

|89

Facturen | Hoofdstuk 7

7.16 Omzet grafieken
Via het menupad Verkoop / Overzichten / Grafieken kunt u diverse omzetgegevens in grafiekvorm verkrijgen.
Zo kunt u kiezen voor een totaal omzet overzicht, per klant of land. Tevens kunt u een boekjaar opgeven en ter
vergelijking het vorige boekjaar. U kunt de grafiek in maanden, kwartalen of jaren tonen.

Als u met de rechtermuisknop op de grafiek klikt kunt u de eigenschappen van de grafiek aanpassen, afdrukken
of opslaan.

7.17 Toegevoegde waarde
Dit overzicht toont u de opbrengst en kostprijs van de gefactureerde omzet over een door u opgegeven
periode. U het volgt het menupad Verkoop / Overzichten / Toegevoegde waarde. Vervolgens bepaalt u het
tijdvak waarop het overzicht betrekking heeft. Indien u de optie verkorte lijst uit vinkt wordt de informatie per
factuurregel getoond. U kunt het overzicht ook per klant of rayon/verkoper genereren.
De opbrengst wordt bepaald door de brutoprijs vermindert met een eventuele korting (nettobedrag). De
kostprijs wordt bepaald aan de hand van de magazijnprijs (v.v.p.). Deze functie wordt dan ook alleen in
combinatie met de module Voorraad.
Het overzicht houd geen rekening met extra verleende order-/factuurkorting. Deze wordt namelijk
afzonderlijk geboekt.

7.18 Verkoopdoelen
Door uw verkoopdoelen vast te leggen maakt u ze meetbaar. Tevens zijn de resultaten eenvoudiger te
presenteren. U kunt verkoopdoelen vastleggen per rayon/ verkoper, klant en land.

7.18.1 Verkoopdoel per rayon/verkoper
Per rayon/verkoper kunt u een verkoopdoel vastleggen voor een boekjaar (=kalenderjaar). U volgt hiervoor het
menupad Stamgegevens / Rayon/Verkoper. Vervolgens klikt up de knop Wijzigen. Het formulier van het
betreffende rayon (of verkoper) wordt nu geopend. Indien u voldoende bevoegdheden heeft kunt u het
tabblad Verkoopdoelen selecteren. Met de gebruikelijke knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt u
verkoopdoelen bewerken.
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In het scherm hiernaast geeft u de verkoopdoelen per
maand op. De doelen per kwartaal en per jaar worden
automatisch voor u ingevuld. Als alle maanden gelijk
zijn dan kunt in het veld Preset het maanddoel opgeven
en deze m.b.v. de knop achter het invoerveld kopiëren
naar de maanden.
Naast het verkoopdoel kunt u ook een margedoel
opgeven. Indien u de optie Margedoel automatisch
berekenen aan vinkt worden de margedoelen per
maand op basis van het opgegeven percentage voor u
berekend en ingevuld.
Via het menupad Verkoop / Overzichten /
Verkoopdoelen / Rayon/verkoper krijgt u inzage of de
verkoopdoelen ook zijn gehaald.

U kunt deze gegevens per boekjaar exporteren naar Microsoft Excel.
Belangrijk! De behaalde marge wordt bepaald op basis van de magazijnprijs (v.v.p.). Omzet zonder
magazijnprijs toont een marge van 100%. De margedoelen zijn dan ook alleen toepasbaar i.c.m. met de
module voorraad.

7.18.2 Verkoopdoel per klant
Het vastleggen van de verkoopdoelen per klant doet u op dezelfde manier als beschreven in 4.1. In dit geval
volgt u echter het menupad Stamgegevens / Debiteuren. Op het tabblad Extra kunt u de verkoopdoelen
bewerken.
Let op! Verkoop- en margedoelen legt u altijd vast in de basisvaluta. Ook al factureert u uw klant in een
vreemde valutasoort.
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Via het verkoopdoelen overzicht kunt u meten of de gehaalde doelen ook zijn gerealiseerd. In het overzicht is
alleen de gefactureerde omzet verwerkt. U volgt het menupad Verkoop / Overzichten / Verkoopdoelen /
Klanten. Vervolgens selecteert u de gewenste Klant. Het raadplegen van de het doelenoverzicht voor een
rayon/verkoper gaat op dezelfde wijze.

U kunt deze gegevens per boekjaar exporteren naar Microsoft Excel.
Belangrijk! De behaalde marge wordt bepaald op basis van de magazijnprijs (v.v.p.). Omzet zonder
magazijnprijs toont een marge van 100%. De margedoelen zijn dan ook alleen toepasbaar i.c.m. met de
module voorraad.

7.18.3 Verkoopdoel per land
De verkoopdoelen per land werken op dezelfde wijze als de andere verkoopdoelen.
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8
Verkooporders
De orderadministratie bestaat uit twee delen, in- en verkooporders. In dit hoofdstuk leest u hoe u de
verkooporders kunt aanmaken, beheren en verwerken. De verkooporderadministratie is nauw verweven met
de voorraadadministratie en de facturatie.
Order

Financieel
Journaalpost

Backorder
Voorraad
Order

Omzetten

Offerte

Verwerken

Pakbon

Voorraad

Artikelkaart

Proforma

Verwerken

Factuur

Factuur

Journaalpost

Onderstaand schema geeft de processen en hun onderlinge samenhang weer. Ook ziet u hier de integratie van
de verschillende modules.
U voert een offerte in. Zodra deze offerte opdracht wordt zet u de offerte om in een verkooporder. Deze order
kunt u vervolgens verwerken. Doet u een deellevering, dan zal het restant automatisch in backorder worden
gezet. Van de geleverde goederen wordt een pakbon gemaakt en de voorraad wordt bijgewerkt. Van de
pakbon wordt een factuur gemaakt welke direct, of op een later tijdstip, kan worden verwerkt. De factuur
wordt geheel automatisch geboekt en de openstaande postenlijst is bijgewerkt.
In de volgende paragrafen worden de hierboven genoemde stappen die betrekking hebben op de
orderadministratie gedetailleerd beschreven.
Via het menupad Verkoop / Orders of de snelkoppeling in de knoppenbalk komt u in het bladerprogramma
van de verkooporders. U heeft nu uw gehele orderadministratie in één scherm. Elk onderdeel wordt op een
afzonderlijk tabblad weergegeven. Uw offertes staan op het gelijknamige tabblad. De lopende verkooporders
staan op het tabblad Orders. De backorders (deelleveringen) worden op een afzonderlijk tabblad getoond.
Volledig uitgeleverde orders vindt u terug op het tabblad Historie. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om orders
te sorteren op Leverdatum. Dit kan handig zijn voor het plannen van de orderpicking en verzendklaar maken.
Op het tabblad Klant heeft u een volledig overzicht van de lopende (back)orders en offertes per klant. Met de
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knop kunt u een klant selecteren. Vinkt u de optie Historie tonen aan dan krijgt u ook afgehandelde orders te
zien. Selecteert u het tabblad Rayon/verkoper dan krijgt u alle offertes en orders van de geselecteerde
verkoper of rayon.

Met de knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt u uw offertes, verkooporders en backorders
muteren. Met de knop Raadplegen kunt u een historische order inzien.
In het bladerenscherm kunt u de sortering nog eens aanpassen door op te naam van de kolom te klikken. Klikt
u op de kolom nummer dan zal het overzicht op ordernummer worden gesorteerd. Klikt u op de kolom datum
dan zal de sortering op orderdatum plaatsvinden.

8.1

Een offerte aanmaken
U volgt het menupad Verkoop / Orders en klikt vervolgens op het tabblad Offertes. U kunt nu een bestaande
offerte wijzigen of een nieuwe offerte aanmaken. Om een nieuwe offerte aan te maken klikt u op de knop
Toevoegen. Het formulier voor de nieuwe offerte wordt nu getoond.
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In het veld klant geeft u het klantnummer op. Indien u het nummer van de klant niet weet kunt u de klant
vinden in de hulptabel door op de zoekknop
achter het invoerveld te klikken. Achter dit veld kunt u nog een
contactpersoon kiezen. De velden valuta, rayon, betalingsconditie, verzendwijze en afleveradres worden
automatisch voor u ingevuld afhankelijk van de stamgegevens van de klant of basisgegevens van de
administratie. U kunt deze velden echter wijzigen.
Met de knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt u de offerte regels muteren (zie paragraaf 8.3). Als
de offerte gereed is klikt u op de knop Afdrukken. Vervolgens kunt u de lay-out en printer kiezen. Nadat de
offerte is afgedrukt wordt dit getoond door een groen vinkje in de print knop. Hierdoor weet u welke offertes
zijn verstuurd (afgedrukt) en welke nog niet. Indien u werkt met de module CRM kunt u direct een opvolg actie
inplannen. Deze komt dan direct in uw agenda of takenlijst te staan. U klikt op OK om de offerte op te slaan.
Indien u een offerte richt aan een prospect dan vinkt u de optie Prospect aan. U kunt nu bij klantnummer
een prospect invoeren (zie ook paragraaf 2.30). Voordat u de offerte kunt omzetten in een order dient u
de prospect om te zetten in een debiteur.

8.2

Een offerte omzetten in een order
Nadat uw offerte opdracht is geworden kunt u deze eenvoudig omzetten in een order. U volgt het menupad
Verkoop / Orders en klikt op het tabblad Offertes. U selecteert de offerte en klikt op de knop Wijzigen. Het
offerte formulier wordt geopend en u vinkt de optie Offerte omzetten in order aan. Vervolgens klikt u op OK.
De offerte wordt omgezet in een order. U vindt deze terug op het tabblad Orders.
Tijdens het omzettingsproces zal de beschikbare voorraad worden gecontroleerd. Indien deze niet toereikend
is zullen de betreffende orderregels in backorder worden gezet.
In paragraaf 8.8 leest u hoe u de order vervolgens kunt verwerken.

8.3

Een nieuwe order aanmaken
U volgt het menupad Verkoop / Orders. U staat dan direct op het tabblad Orders. Met de knoppen Toevoegen,
Wijzigen en Verwijderen kunt u een verkooporder muteren. U klikt op Toevoegen om een nieuwe order aan te
maken. Het formulier van de order verschijnt.
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In het veld klant geeft u het klantnummer op. Indien u het nummer van de klant niet weet kunt u de klanten
vinden in de hulptabel door op de zoekknop achter het invoerveld te klikken. Achter dit veld klant kunt u nog
een contactpersoon kiezen. De velden valuta, rayon/verkoper, betalingsconditie, verzendwijze en afleveradres
worden automatisch voor u ingevuld afhankelijk van de stamgegevens van de klant of basisgegevens van de
administratie. U bent echter vrij om deze velden te wijzigen.
Op orderniveau kunt u nog een extra orderkorting geven. Deze korting wordt berekend over het netto
factuurbedrag exclusief BTW en verzendkosten. De korting wordt afzonderlijk geboekt. Zie paragraaf 2.40.
De knoppen
openstaande posten,
omzet indicatie,
historie en
direct toegang tot relevante informatie van de klant of het artikel.

beschikbare voorraad beiden u

De leverdatum kunt u zelf bepalen. Bij het veld referentie kunt u een korte tekst invoeren. Bijvoorbeeld het
ordernummer van uw klant. Dit zelfde kunt u doen bij het veld opmerking.
Wilt u niet dat de order wordt verwerkt, dan kunt u de optie order blokkeren voor verwerking aanvinken. Er kan
nu geen magazijnpaklijst of pakbon worden afgedrukt.
Nadat u de verplichte velden Klant en Valutasoort heeft opgegeven kunt u orderregels (max. 999) aan de order
toevoegen. Met de knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt u de orderregels muteren. U klikt op
Toevoegen en het formulier van de van de orderregel verschijnt. Op dit formulier voert u de artikelgegevens in
of een vrije tekst.

Elke orderregel krijgt automatisch een volgnummer. U kunt dit regelnummer wijzigen. Vervolgens geeft u de
artikelcode op. Indien u de artikelcode niet weet klikt u op de zoekknop achter het invoerveld. De prijslijst
wordt nu geopend en u kunt het gewenste artikel selecteren. Nadat u het gewenste artikel heeft geselecteerd
worden alle relevante velden gevuld met de stamgegevens van het artikel. De verkoopprijs wordt volgens het
schema van paragraaf 2.39 bepaald.
Vervolgens geeft u het bestelde aantal op. Het aantal geleverd zal automatisch worden aangepast. Indien u een
deellevering wilt doen kunt u het aantal geleverd verlagen. Het restant zal dan in backorder worden gezet.
Indien u bij het artikel een staffel heeft gedefinieerd zal afhankelijk van het bestelde (of geleverde indien groter
dan besteld) aantal de bijbehorende staffel worden bepaald. De prijs en/of korting wordt dan automatisch uit
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de prijslijst gehaald. Het nettobedrag wordt als volgt bepaald: aantal x brutoprijs - korting. Indien u voldoende
rechten heeft kunt u de staffel, prijs en korting handmatig aanpassen.
De BTW code en opbrengstrekening worden automatisch ingevuld, maar ook deze kunt u handmatig wijzigen.
Beide velden zijn verplicht indien de waarde van de orderregel ongelijk is aan 0 (nul).
Indien u de optie uitgebreide omschrijving vermelding aan vinkt kunt u in het tekstblok daaronder nog extra
regels vrije tekst plaatsen. Deze worden op de orderbevestiging, pakbon en factuur vermeldt.
Indien de leverdatum van deze orderregel afwijkt van dan kunt dat aangeven.
Klikt u op de knop Historie dan krijgt u een overzicht van alle verkopen van het betreffende artikel aan de
deze klant. Via de knop Voorraad heeft u direct inzage in de beschikbare voorraad.
Nadat de orderregel geheel is ingevoerd klikt u op OK. Indien het een voorraadartikel betreft zal een controle
plaatsvinden of er voldoende vrije voorraad beschikbaar is. Zo niet, dan wordt u daar over geïnformeerd.
Indien u werkt met module Voorraad kunt u met de toets combinatie Control+M (gelijktijdig indrukken)
uw marge tonen. U kunt de marge aflezen over de gehele order en per orderregel. De marge wordt
bepaald aan de hand van magazijnprijs.
Als alle orderregels zijn ingevoerd kunt u de order opslaan door op OK te klikken. U kunt er ook voor kiezen de
order direct te bevestigen (zie paragraaf 8.7) en/of te verwerken (zie paragraaf 8.8).
Indien uw producten zijn voorzien van een EAN barcode en deze in bij de artikel stamgegevens zijn
ingevoerd kunt u de order versneld invoeren door op de knop Barcode scannen te klikken. Als de status
van deze knop AAN weergeeft worden de producten die u voor de scanner houdt automatisch aan de
order toegevoegd.

8.3.1 Een nieuwe order aanmaken m.b.v. de wizard
Met knop kunt u gebruik maken van de wizard om een nieuwe order in te voeren. Nadat u op de knop Snel
heeft gelijkt kiest u een klant. Daarna verschijnt de conditionele prijslijst en kunt u meerdere artikelen
selecteren. Heeft u alle gewenste artikelen geselecteerd dan klikt u op de knop Order. De order staat nu klaar
en kunt deze verwerken.

8.4

Bestaande order wijzigen
U volgt het menupad Verkoop / Orders. U staat dan direct op het tabblad Orders. U selecteert de gewenste
order en klikt op de knop Wijzigen. Het formulier van de order wordt geopend en u kunt de order aanpassen.
Met de knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt u ook de orderregels muteren. Nadat u de
wijzigingen heeft doorgevoerd klikt u op OK en de order wordt in gewijzigde vorm opgeslagen. U kunt de order
ook direct verwerken zie paragraaf 8.8.

Pafin 2.71

|97

Verkooporders | Hoofdstuk 8

Offertes en backorders wijzigt u op dezelfde wijze.

8.5

Order verwijderen
U volgt het menupad Verkoop / Orders. Vervolgens selecteert u de order die u wilt verwijderen. U kunt een
order pas verwijderen als alle orderregels zijn verwijderd. Om dat te controleren klikt u eerst op de knop
Wijzigen. Het formulier wordt geopend en indien er nog orderregels op de order staan kunt u deze met de
knop Verwijderen laten vervallen. Als alle orderregels zijn verwijderd drukt op de knop OK. U bent dan weer
terug ik het bladerprogramma van de orders waarna u met de knop Verwijderen de order kunt verwijderen.
Om te voorkomen dat u abusievelijk een order kunt verwijderen moet u eerst alle orderregels verwijderen.
Pas dan kunt u de order of offerte verwijderen. Orders uit de historie kunt u niet meer wijzigen of
verwijderen.
Een backorder kunt u niet verwijderen omdat hier al een levering op heeft plaats gevonden. In dit geval laat u
het restant van de (back)orderregels vervallen. Als deze zijn verwijderd zal de backorder automatisch in de
historie worden geplaatst.

8.6

Orders/offertes kopiëren
Met deze functie kunt u een bestaande verkooporder of offerte kopiëren. U kunt een order/offerte kopiëren
naar een andere klant. Ook kunt u de orderwaarde omkeren. Op deze wijze bent u in staat zeer snel een
creditnota te maken.
U volgt het menupad Verkoop / Orders. U selecteert de gewenste order of offerte en klikt op de knop Kopiëren.

Vervolgens kunt kiezen naar welke Klant de order of offerte moet worden gekopieerd. Indien u de optie
Voorkeuren klant overnemen aan vinkt worden de voorkeurinstellingen van de geselecteerde klant
(betalingsconditie, rayon/verkoper ed.) overgenomen. Selecteert u de optie Prijzen actualiseren dan originele
prijzen van de orderregels worden overschreven aan de hand van de actuele prijslijst (inclusief prijsafspraken).
Indien u de geselecteerde order wilt crediteren dan vinkt u de optie Waarde/aantallen omkeren aan.
Nadat u de gewenste opties heeft gekozen klikt u op OK. De geselecteerde order of offerte wordt nu
gekopieerd. Vervolgens krijgt u de melding naar welk nieuw nummer de order of offerte is gekopieerd.

8.7

Order bevestigen
Als de order compleet en correct is ingevoerd kunt u deze aan uw klant bevestigen. U klikt op de knop
Orderbevestiging. Vervolgens kunt u een lay-out en printer kiezen. Bij de optie uitvoer kunt u aangeven of u de
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bevestiging wilt afdrukken, exporteren naar Microsoft Excel of per e-mail wilt versturen. Nadat u uw keuze
heeft gemaakt klikt op OK.

Nadat de bevestiging is afgedrukt (of verzonden) wordt dit getoond door een groen vinkje in de knop. Hierdoor
weet u welke orders zijn bevestigd (afgedrukt) en welke nog niet.

8.8

Order verwerken
Het verwerken van een verkooporder bestaat feitelijk uit drie delen. Eerst dient de order ‘gelopen’ te worden.
Als de order is gelopen en verzendklaar is gemaakt kan deze worden uitgeleverd en gefactureerd.
U kunt een backorder op dezelfde manier verwerken als een order. Wel moet u eerst de regels die u gaat
leveren uit backorder halen door op de orderregel het aantal geleverd op te geven.
In de figuur op de eerste pagina van dit hoofdstuk ziet u de schematische voorstelling van de
verwerkingsprocessen.

8.8.1 Interne verwerking (orderpikken)
U heeft een nieuwe order aangemaakt, of een bestaande order gewijzigd en deze kan verzendklaar worden
gemaakt. U klikt op de knop Paklijst. De magazijnpaklijst is niet definitief en wordt gebruikt om de order te
lopen. Als tijdens het orderpikken blijk dat een bepaald artikel niet voorradig of beschadigd is kan de order nog
worden aangepast.
Indien u werkt met module Voorraad kunt u de magazijnpaklijst sorteren op magazijnlocatie. Hiermee wordt de
meest efficiënte route door het magazijn bepaald.

Als de order is gelopen en verzendklaar gemaakt kan de definitieve verwerking plaats vinden. Hierover leest u
meer in de volgende paragraaf 8.8.2.
U bent niet verplicht om met de magazijnpaklijst te werken. Drukt u echter direct een pakbon af en blijkt
tijdens het orderpikken dat de order niet compleet is dan kunt u de pakbon niet meer aanpassen.

Pafin 2.71

|99

Verkooporders | Hoofdstuk 8

8.8.2 Externe verwerking (verzending)
De order is gereed en kan worden verzonden of afgehaald. U kunt nu de definitieve pakbon en/of factuur
afdrukken. U klikt op de knop Pakbon & Factuur.
Indien u bij de debiteur een kredietlimiet heeft opgegeven en deze wordt overschreven met het uitleveren van
de huidige order, dan zult u hiervan een melding ontvangen. De verwerking van de order (levering) kan dan
niet plaats vinden. Heeft u geen kredietlimiet opgegeven of deze wordt niet overschreden dan verschijnt het
verwerkingsscherm.
Indien u facturen niet direct verwerkt zullen de openstaande posten van de debiteur niet zijn bijgewerkt.
Overschrijding van de kredietlimiet wordt dan ook niet direct gesignaleerd.
Vervolgens geeft u de datum op. De datum kan niet voor de datum van de laatst gemaakte pakbon (of factuur)
liggen. De pakbon wordt automatisch opeenvolgend genummerd. Bij de eerste pakbon in het boekjaar kunt u
het eerste nummer opgeven. Van elke levering wordt een pakbon gemaakt, u kunt aangeven of u deze ook
daadwerkelijk wilt afdrukken. U kunt een pakbon op een later tijdstip altijd nog een keer afdrukken vanuit de
historie. Zie paragraaf 8.12. Indien u de pakbon afdrukt kunt u de printer en de lay-out voor de pakbon
selecteren.
Indien u bevoegd bent om de facturen te werken kunt u ook aangeven of u de factuur wilt afdrukken. Doet u
dit niet, dan vindt u deze levering terug bij de proforma facturen zie paragraaf 7.4. U kunt de factuur dan op
een later tijdstip verwerken. Drukt u de factuur wel direct af dan zal de opgegeven datum tevens de
factuurdatum zijn. Ook voor de factuur kunt u een printer en lay-out kiezen.

Indien u met de klant bent overeengekomen om meerdere pakbonnen te verzamelen op één factuur dan kunt
u de optie verzamelfactuur aanvinken. De levering wordt aan een reeds bestaande proforma factuur
toegevoegd om later te kunnen worden verwerkt.
Als alle velden correct zijn ingevoerd klikt u op OK. De pakbon wordt aangemaakt, de voorraad wordt
gemuteerd, de artikelkaart bijgewerkt en het factureerproces wordt al dan niet gestart.
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Indien de order niet geheel compleet wordt uitgeleverd komt het restant geheel automatisch in backorder te
staan. U kunt deze backorder terug vinden op het tabblad Backorders in de verkoopadministratie. Is de order
compleet geleverd dan vindt u deze terug in de order historie.
Zet u de optie ‘pakbon informatie vermelden op factuur’ aan (paragraaf 2.3.2) indien u werkt met
verzamelfacturen. Dit verschaft meer duidelijkheid bij de ontvanger. De verzamelfactuur vindt u terug bij
de proforma facturen zie paragraaf 7.2 en 7.4.

8.9

Backorders
Zoals reeds eerder vermeldt kunt u backorders op dezelfde wijze verwerken als orders. U volgt het menupad
Verkoop / Orders en klikt op het tabblad Backorders. U selecteert de gewenste order en kiest Wijzigen. Het
(back)order formulier wordt nu geopend. U selecteert de orderregels die u wilt gaan uitleveren en past het
aantal geleverd aan. Is de backorder klaar voor verwerking dan kunt u deze uitleveren zoals beschreven in
paragraaf 8.8.

8.10 Artikelen in (back)order
Met dit overzicht heeft u inzage in de artikelen die in order of backorder staan. U volgt het menupad Verkoop /
Overzichten / Artikelen in (back)order. Vervolgens kunt u het overzicht nog filteren per debiteur. U kunt deze
lijst ook exporteren naar Microsoft Excel.

8.11 Orders per artikel
Met deze optie kunt u snel een order of backorder van een artikel terug vinden. Zo ontvangt u bijvoorbeeld van
uw leverancier een zending. U moet een artikel uit deze zending leveren, maar u weet niet meer voor welke
klant dit artikel bestemd is. U volgt het menupad Verkoop / Orders per artikel. Vervolgens selecteert u het
betreffende artikel en alle (back)orders waarop het artikel voorkomt worden getoond. U selecteert de
gewenste order en klikt op Wijzigen. Het order formulier wordt geopend en u kunt de order direct bewerken
en verwerken.

8.12 Pakbonnen
Van elke levering die u doet wordt een pakbon gemaakt. Via het menupad Verkoop / Pakbonnen kunt u een
pakbon terugvinden en indien nodig opnieuw afdrukken. In het bladerprogramma selecteert u de gewenste
pakbon en vervolgens klikt op de knop Afdrukken. Vervolgens kunt u de lay-out en printer kiezen.

8.13 Verkooporder kopiëren naar inkooporder
U heeft zojuist een verkooporder ingevoerd met niet regulieren producten. U heeft deze producten niet op
voorraad en besteld deze pas indien ze zijn verkocht. U kunt dan uit uw verkooporderscherm direct een
inkooporder aanmaken.
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U klikt op de knop Inkooporder. Vervolgens verschijnt het onderstaande scherm. Hierin kiest u de leverancier
waar u de order wilt plaatsen. De velden valuta, betalingsconditie en verzendwijze zullen automatisch worden
ingevuld nadat u de leverancier heeft gekozen. U kunt deze velden vrij wijzigen. Vervolgens kunt u, indien
gewenst, een referentie en opmerking invoeren. Ook de orderdatum en leverdatum kunt u vrij opgegeven.

Nadat u de gewenste velden heeft ingevoerd klikt op OK. Er wordt een nieuwe inkooporder aangemaakt en alle
orderregels van de verkooporder worden gekopieerd naar de inkooporder. Hierbij wordt rekening gehouden
met eventuele bestelaantallen en bestelverhoudingen. U vindt de zojuist aangemaakte inkooporder terug in de
inkooporder administratie (zie paragraaf 9.4). U kunt de order nog controleren en aanpassen voordat u de
order definitief plaatst.
Controleert u een automatisch aangemaakte inkooporder altijd voordat u deze plaatst bij uw leverancier.
De bestelde aantallen worden automatisch aangepast aan eventuele bestelverhoudingen, leveraantallen
of minimale afname aantallen.
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8.14 Interne productieorders
Pafin is nadrukkelijk geen pakket om productieprocessen in te richten. Echter veel handelsondernemingen
maken zelf productsamenstellingen. Dit kan binnen Pafin worden gerealiseerd met de functie Samengestelde
Producten (zie paragraaf 2.34). De situatie wordt anders als er assemblage gaat plaatsvinden waaruit nieuwe
voorraadproducten ontstaan.
Hiervoor heeft u de mogelijkheid om productieorders in te voeren. Deze orders worden via de reguliere
orderadministratie afgehandeld. Echter de kosten worden niet op kostprijsverkopen geboekt en er wordt geen
factuur gemaakt.
De instellingen om productieorders te kunnen invoeren doet u via menupad Beheer / Administratie op het
tabblad Order. Vervolgens kunt u aangeven op welke debiteur u de productieorders wilt boeken. Ook moet u
hier aangeven op welke grootboekrekening eventuele verschillen worden geboekt (zie paragraaf 8.14.2).
Tevens moet u de betreffende gebruiker(s) bevoegdheid geven om productieorders te kunnen invoeren. Volg
hiervoor het menupad Beheer / Gebruikers en zet de betreffende gebruiker op het tabblad Verkoop een vinkje
aan bij optie Productieorders
Maakt u voor (interne)productie een aparte debiteur aan en een grootboekrekening voor eventuele
verschillen (productiekosten/verschillen)

8.14.1 Proces inrichten
Interne productieorders boekt u op een speciaal daarvoor aangemaakte debiteur.
Vervolgens gebruikt u het samengesteld product om de samenstelling van het gereed product te bepalen.
Let op! Het samengestelde product is niet het gereed product. Het gereed product is onderdeel van de
samenstelling, met dit verschil dat u het aantal met een min (negatief) moet opgeven. Zie het voorbeeld
hieronder.
In het voorbeeld hieronder wordt artikel PD-001 gebruikt voor de productieopdracht. Artikel 390001 is het
gereed (voorraad) product wat bestaat uit de voorraad artikelen 391010, 391011 en 391012
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8.14.2 Productieorder aanmaken en verwerken
Het invoeren van een productieorder wijkt niet veel af van een reguliere verkooporder. U volgt het menupad
Verkoop / Orders en klikt op de knop Toevoegen. Vervolgens vinkt u de optie Interne productieorder aan. De
opgegeven debiteur wordt nu automatisch gekozen. Nu voegt u de artikelcode van het samengestelde product
toe (in dit voorbeeld PD-001) en geeft het te produceren aantal op.

De productieorder is nu aangemaakt. U kunt de Paklijst gebruiken als werkopdracht. Als het gereed product
klaar is verwerkt u de order door op de knop Pakbon/Factuur te klikken. De verwerking van de productie order
verloopt anders dan verkooporder.
Tijdens het verwerkingsproces wordt het aantal gerede product bijgeboekt. De voorraad wordt verhoogd. (bij
het boekingsproces van verkooporders worden aantallen afgeboekt, op de order is het aantal gereed product
negatief). De gebruikte onderdelen worden afgeboekt. Er
wordt geen factuur aangemaakt. Het proces is klaar.
Als de waarde (v.v.p.) van het gereed product niet
overeenkomt met de som van de waarde van de gebruikte
onderdelen dan wordt dit middels een journaalpost
vastgelegd. In dit voorbeeld zit u een rood kruis bij het blok
Voorraad mutatie staan. Er is namelijk een verschil van 40
euro. Zo’n verschil kan worden veroorzaakt door
bijvoorbeeld hulpmateralen, arbeid of kosten van externe
partijen.
Rekening
3000 Voorraad
5098 Productie kosten/verschillen

Debet
40

Credit
40

Journaalpost als gevolg van verschil van v.v.p. gereed product en onderdelen

De kostenfacturen die betrekking hebben op producten en die in de v.v.p. van het gereed product zijn verwerkt
zijn kunt u boeken op dezelfde rekening (5098 Productiekosten/verschillen) of op een rekening dia daaraan
gekoppeld is.

8.15 Voorschotnota’s creëren uit verkooporder
Deze functie biedt u de mogelijkheid om vanuit een verkooporder één of meerdere voorschotnota’s
(aanbetalingen) te creëren. Het vooruit gefactureerde bedrag wordt op een (balans)tussenrekening geboekt.
I.v.m. de BTW aangifte en intracommunautaire leveringen legt u de tussenrekening vast per debiteurengroep.
U volgt hiervoor het menupad: Stamgegevens / Groepen / Debiteuren.
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Let u hierbij op dat u de tussenrekening voor debiteuren binnen de EU koppelt aan de rubriek 3b van de
omzetbelasting.
De functie Voorschotnota wordt pas getoond als u een tussenrekening heeft opgegeven bij de debiteurengroep
waarin de geselecteerde debiteur is opgenomen. Met de toets combinatie Control+N kunt de functie activeren.
Nadat u op de knop Voorschotnota heeft geklikt verschijnt het invoerscherm Voorschotnota.
Vervolgens kunt u een Percentage van de hoofdsom opgeven, het voorschotbedrag wordt dan voor u
berekend. U kunt er ook voor kiezen zelf een Voorschot bedrag in te voeren. Klikt u op de knop OK dan wordt
de factuur aangemaakt. Het gefactureerde bedrag wordt bij het verwerken van de verkooporder automatisch
in mindering gebracht.
U kunt meerdere voorschotnota’s creëren bij één verkooporder. (bijvoorbeeld 30% bij opdracht, 30% bij
levering, restant 40%)

Het vooruit gefactureerde bedrag wordt niet in de omzet opgenomen maar via een balanstussenrekening
geboekt. De journaalposten ziet er dan als volgt uit:
Rekening
1100 Debiteuren
1.210
1281 Vooruit gefactureerd
1212 BTW Hoog

Debet

Credit
1.000
210
Voorschotnota

Rekening
1100 Debiteuren
2.420
1281 Vooruit gefactureerd
8000 Omzet
1212 BTW Hoog

Debet

Credit

1.000
3.000
420
Verkoopfactuur
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8.15.1 Standaard teksten
Om de teksten voor de voorschotnota niet bij elke factuur in te hoeven geven kunt u deze per taal vastleggen.
U volgt hiervoor het menupad: Stamgegevens / Talen. U dubbelklikt op de gewenst taal (of maakt een nieuwe
taalcode aan). Vervolgens selecteert u het tabblad Teksten. U kunt hier nu 3 standaard teksten vastleggen. De
talen NL en UK zijn vooraf voor u ingevuld.

De teksten tussen [] moet u niet wijzigen. Hierin worden automatisch gegevens geplaatst.
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9
Inkooporders
Met de inkooporder administratie kunt u prijsaanvragen doen en inkooporders plaatsen bij uw leveranciers. U
kunt handmatig inkooporders aanmaken, maar deze ook automatisch laten genereren aan de hand van een
besteladvies. Onderstaand schema toont u de processen en hun onderlinge samenhang.
Bestelling

Plaatsen

Order

Te ontvangen

Binnenmelden

Boeken
?

Voorraad

Artikelkaart

Nee
Journaalpost

Omzetten
ja
Journaalpost
Prijsaanvraag

Te ontv. fact.

Factuur

U voert een prijsaanvraag in en zendt deze naar één of meerdere leveranciers. Deze prijsaanvraag kunt u
vervolgens omzetten in een inkooporder (U kunt ook direct een inkooporder invoeren). Vervolgens plaatst u
deze inkooporder bij uw leverancier. Zodra uw bestelling wordt geleverd meldt u de order binnen. De voorraad
wordt gemuteerd en er wordt een journaalpost aangemaakt. De order vindt u terug in de historie. Is de order
niet compleet (deellevering) dan wordt het restant automatisch in backorder gezet.
Van de levering ontvangt u een inkoopfactuur. Deze kunt u automatisch laten journaliseren door de
bijbehorende order (levering) te selecteren. Meer hierover leest u in paragraaf 3.1.2.
Via het menupad Inkoop / Orders of de snelkoppeling in de knoppenbalk komt u in het bladerprogramma
van de inkooporders. U heeft nu de gehele orderadministratie in één scherm. Elk onderdeel wordt op een
afzonderlijk tabblad weergegeven. Uw prijsaanvragen staan op het gelijknamige tabblad. Uw ingevoerde maar
nog te plaatsen inkooporders staan op het tabblad Orders. Orders die u naar uw leverancier heeft verzonden
vindt u terug op het tabblad Te ontvangen. Zodra een inkooporder compleet ontvangen is zal deze naar het
tabblad Historie verhuizen. Historische orders kunt u niet meer muteren, u kunt deze nog wel inzien. Op het
tabblad Leverancier heeft u een volledig overzicht van alle lopende orders en aanvragen van één leverancier.
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Met de knop kunt u een leverancier selecteren. Vinkt u de optie Historie tonen aan dan krijgt u ook alle
afgehandelde inkooporders van de geselecteerde leverancier te zien.

Met de knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt u respectievelijk nieuwe inkooporders invoeren,
bestaande wijzigen of verwijderen. Met de knop Raadplegen kunt u historische orders inzien. Met de functie
Kopiëren kunt u bestaande inkooporder overnemen en normaals plaatsen. Klikt u op de knop Afdrukken dan
krijgt u een overzicht van al uw lopende inkooporders.

9.1

Een prijsaanvraag maken
U volgt het menupad Inkoop / Orders en klikt op het tabblad Prijsaanvragen. Vervolgens klikt u op de knop
Toevoegen. Het formulier voor een nieuwe prijsaanvraag wordt nu geopend.

In het veld leverancier geeft u nummer van uw leverancier op. Indien u het nummer niet weet dan kunt u de
hulptabel raadplegen door op de zoekknop achter het invoerveld te klikken. De velden valuta,
betalingsconditie en verzendwijze worden automatisch ingevuld afhankelijk van de stamgegevens van de
leverancier (crediteur). U kunt deze echter vrij wijzigen. In het veld leverdatum kunt u de gewenste leverdatum
invoeren. De velden referentie en opmerking bieden u de mogelijkheid om extra informatie aan de aanvraag
mee te geven.
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Met de knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt u de regels op de aanvraag muteren. (zie paragraaf
9.3). Als de aanvraag gereed is klikt u op de knop Afdrukken. Vervolgens kunt u de lay-out en printer kiezen.
Nadat de aanvraag is afgedrukt wordt dit aangegeven met een groen vinkje in afdrukknop.
U kunt de prijzen bij meerdere leveranciers aanvragen . U wijzigt op de prijsaanvraag het nummer van de
leverancier en drukt de aanvraag opnieuw af.

9.2

Een aanvraag omzetten in een order
Naar aanleiding van uw aanvraag heeft u de prijzen van uw leverancier ontvangen. U besluit de order bij die
leverancier te plaatsen. U selecteert de prijsaanvraag en klikt op Wijzigen. Eventueel past u het nummer van
de leverancier nog aan. U vinkt de optie Aanvraag omzetten in inkooporder aan en klikt op OK. De aanvraag
wordt nu omgezet in een inkooporder. U vindt deze terug op het tabblad Orders. Vervolgens selecteert u deze
order. U kunt de ontvangen prijzen nu invoeren op de orderregels. Vervolgens klikt u op de knop Afdrukken om
de order daadwerkelijk te plaatsen. Zie ook paragraaf 9.6.

9.3

Nieuwe inkooporder aanmaken
U volgt het menupad Inkoop / Orders. Op het tabblad Orders vindt u alle reeds ingevoerde orders die nog niet
zijn geplaatst. U klikt op de knop Toevoegen om een nieuwe order in te voeren.
In het veld leverancier geeft u het nummer van uw leverancier op. Indien u het nummer niet weet dan kunt u
de hulptabel raadplegen door op de zoekknop achter het invoerveld te klikken. De velden valuta,
betalingsconditie en verzendwijze worden automatisch ingevuld afhankelijk van de stamgegevens van de
leverancier (crediteur). U kunt deze echter vrij wijzigen.
In het veld leverdatum kunt u de gewenste leverdatum invoeren. De velden referentie en opmerking bieden u
de mogelijkheid om extra informatie aan de aanvraag mee te geven.
Indien u niet wilt dat de order geplaatst kan worden vinkt u de optie Order blokkeren aan.
Met de knoppen
openstaande posten,
historie of
tot relevante informatie van de leverancier of het artikel.

beschikbare voorraad, heeft u direct toegang

Nadat u de verplichte velden leverancier en valuta heeft opgegeven kunt u orderregels aan de order
toevoegen. Maximaal kunt u 999 regels op één inkooporder plaatsen. Met de knoppen Toevoegen, Wijzigen en
Verwijderen kunt u de orderregels muteren. U klikt op de knop Toevoegen en het formulier van de orderregel
verschijnt. Op dit formulier voert u de
artikelgegevens of een vrije tekst in.
Elke orderregel krijgt automatisch een
volgnummer. U kunt dit nummer wijzigen.
Vervolgens geeft u de artikelcode op. Indien u
de artikelcode niet weet kunt u het artikel
vinden in de hulptabel door op de zoekknop
achter het veld te klikken. Nadat u het artikel
heeft geselecteerd (of direct de artikelcode
heeft ingevoerd) worden alle relevante velden
gevuld met de waarde die zijn vastgelegd bij de
stamgegevens van het artikel. Rechtsboven in
het scherm ziet u de relevante bestelgegevens
van de leverancier m.b.t. het geselecteerde
artikel.
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Vervolgens geeft u bij besteld het aantal op dat u wilt bestellen. Afhankelijk van het bestelde aantal zal de
bijbehorende staffel worden getoond (indien opgegeven). De BTW-code wordt automatisch ingevuld. U kunt
deze echter wijzigen. Indien u de optie Uitgebreide omschrijving vermelden aanvinkt kunt u de uitgebreide
tekst op uw bestelling weergeven.
U kunt per orderregel een afwijkende (verwachte/gewenste) leverdatum opgeven.
Met de knop Historie kunt u alle aankopen uit het verleden van dit artikel bij deze leverancier
raadplegen. Betreft de geselecteerde orderregel een voorraadartikel dan kunt u met de knop Voorraad
de actuele voorraadpositie opvragen.
Is de orderregel compleet ingevuld dan klikt u op OK. De regel wordt nu aan de order toegevoegd.
U kunt de order nu direct plaatsen door op de knop Afdrukken te klikken (zie paragraaf 9.6). U kunt dit ook op
een later tijdstip doen. U slaat de order dan op door op OK te klikken.

9.3.1 Een nieuwe inkooporder aanmaken m.b.v. de wizard
Met knop kunt u gebruik maken van de wizard om een nieuwe inkooporder in te voeren. Nadat u op de
knop Snel heeft gelijkt kiest u een klant. Daarna verschijnt de conditionele prijslijst en kunt u meerdere
artikelen selecteren. Heeft u alle gewenste artikelen geselecteerd dan klikt u op de knop Order. De order staat
nu klaar en kunt deze verwerken.

Ook in een bestaande inkooporder kan deze functie worden gebruikt om de order aan te vullen.
Met de functie “Toon alleen artikelen van deze leverancier” verkleint u de kans dat u een artikel besteld
bij de verkeerde leverancier. Ook wordt lijst verkort waardoor het gewenste artikel sneller wordt
gevonden.

9.4

Inkooporder wijzigen
U volgt het menupad Inkoop / Orders. U staat dan direct op het tabblad Orders. U selecteert de gewenste
order en klikt op de knop Wijzigen. Het formulier van de order wordt geopend en u kunt de order aanpassen.
Met de knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt u ook de orderregels muteren. Nadat u de
wijzigingen heeft doorgevoerd klikt u op OK en de order wordt in gewijzigde vorm opgeslagen. U kunt de order
ook direct verwerken zie paragraaf 9.6.

9.5

Inkooporder verwijderen
U volgt het menupad Inkoop / Orders. Vervolgens selecteert u de order die u wilt verwijderen. U kunt een order
pas verwijderen als alle orderregels zijn verwijderd. Om dat te controleren klikt u eerst op de knop Wijzigen.
Het formulier wordt geopend en indien er nog orderregels op de order staan kunt u deze met de knop

Pafin 2.71

|110

Inkooporders | Hoofdstuk 9

Verwijderen laten vervallen. Als alle orderregels zijn verwijderd drukt op de knop OK. U bent dan weer terug ik
het bladerprogramma van de orders waarna u met de knop Verwijderen de order kunt verwijderen.
Om te voorkomen dat u abusievelijk een order kunt verwijderen moet u eerst alle orderregels verwijderen.
Pas dan kunt u de inkooporder verwijderen. Orders uit de historie kunt u niet meer wijzigen of
verwijderen.

9.6

Inkooporder plaatsen
Als de inkooporder geheel compleet is kunt u deze bij de leverancier plaatsen. Indien u de order nog niet heeft
geselecteerd volgt u het menupad Inkoop / Orders. U selecteert de inkooporder en klikt op de knop Wijzigen.
Het orderformulier wordt nu geopend en u klikt op de knop Afdrukken.

Vervolgens kunt u de printer en de lay-out kiezen. Bij de optie uitvoer kunt u aangeven of u de inkooporder wilt
afdrukken, exporteren naar Microsoft Excel of per e-mail wilt versturen.
Nadat u de inkooporder heeft afgedrukt (of verzonden) is deze voor het systeem definitief geplaatst. U kunt de
order terugvinden op het tabblad “Te ontvangen”.
Indien u een bestelling nogmaals wilt afdrukken dan kunt u dit doen door de order te selecteren (op het
tabblad “Te ontvangen”) en nogmaals op de knop Afdrukken te klikken.

9.7

Inkooporder binnenmelden (ontvangen goederen)
Nadat u de inkooporder heeft geplaatst zult u na enige tijd de goederen geleverd krijgen. U dient deze
goederen dan als ontvangen te registeren, waarna eventueel de voorraad en de lijst nog te ontvangen facturen
zal worden bijgewerkt.
U volgt het menupad Inkoop / Orders en klikt op het tabblad Te ontvangen. Vervolgens selecteert u de order
die u wilt gaan binnenmelden en klikt op de knop Wijzigen.
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Het formulier van de inkooporder verschijnt nu. Met de knop Ontvangen kunt u alle orderregels met één
handeling binnen melden. Nadat u dit heeft gedaan kunt u regels die afwijken nog handmatig aanpassen. U
selecteert de gewenste orderregel en klikt op Wijzigen. Het formulier van de orderregel verschijnt. U kunt hier
het aantal Ontvangen aanpassen en het restant in Backorder zetten. Op de orderregel kunt u tevens nog de
inkoopprijs wijzigen en bijvoorbeeld de goederen binnen boeken in een ander Magazijn (alleen
voorraadartikelen). Indien de netto inkoopprijs afwijkt van de magazijnprijs (v.v.p.) wordt deze weergegeven
met een . Met de rechtermuisknop kunt u beslissen om de magazijnprijs direct een te passen.
Indien op de inkooporder artikelen staat die niet meer geleverd worden kunt u deze van de order verwijderen.
Artikelen die niet op ontvangen staan zullen in backorder (deellevering) worden gezet. Hier wordt een geheel
nieuw inkooporder voor aangemaakt met een opeenvolgend sub-nummer. (Eerste deellevering van originele
order 25362-00 krijgt nummer 25362-01).
Als u alle ontvangen regels heeft opgegeven klikt u op knop Boeken

.

Zoals u de magazijnpaklijst voor verkooporders gebruikt als picklist. Zo kunt u ook van uw ontvangen
goederen een paklijst afdrukken. Dit kan u helpen bij het opbergen van de ontvangen goederen in uw
magazijn.
Als u een inkooporder gaat binnen boeken zal voorraad worden gemuteerd (logistiek). Deze voorraadmutatie
zal ook in het grootboek (financieel) moeten worden verwerkt. Dit kan op twee manieren. U kunt de financiële
boeking laten plaatsvinden tijdens het muteren van de voorraad (lees binnen boeken van de order) of tijdens
het inboeken van de inkoopfactuur. Beide varianten worden in de volgende paragrafen besproken.

9.7.1 Financiële voorraad boeken bij ontvangst goederen
Deze paragraaf bespreekt de keuze om de financiële voorraad te boeken bij de ontvangst van de goederen. U
heeft op de knop Boeken geklikt om de inkooporder binnen te melden. Vervolgens geeft u de datum op waarop
de voorraadmutatie plaatsvindt. De boeking op de rekening nog te ontvangen facturen loopt via het dagboek
memoriaal. De omschrijving wordt standaard ingevoerd, maar u kunt deze wijzigen. Onder in het scherm wordt
de journaalpost getoond.
In het bovenstaande voorbeeld zijn de inkoopprijzen niet gelijk aan de magazijnprijzen (vvp). Dit resulteert
in een correctie op de rekening prijsverschillen. Indien de magazijnprijzen niet correct zijn kunt u deze
aanpassen via de voorraad module (zie paragraaf 10.8). U kunt er ook voor kiezen om de mengprijs toe te
passen (zie paragraaf 10.9).
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Als alle waarden correct zijn ingevoerd klikt u op de knop OK. De order wordt binnen gemeld en in de historie
geplaatst. Indien de order niet geheel compleet is, zal het restant in backorder worden gezet. Tevens wordt de
voorraad bijgewerkt en zal onderstaande journaalpost in het opgegeven dagboek worden geplaatst.
Rekening
3000 Voorraad
3005 Prijsverschillen inkoop
1290 Nog te ontvangen facturen

Debet
15.621

Credit
24
15.597

Journaalpost nog te ontvangen facturen (dagboek: Memoriaal)

Hiermee is de handeling van de inkooporder voltooid. In het dagboek inkopen boekt u de inkoopfactuur. U klikt
op de knop Ontvangen facturen en selecteert de bijbehorende inkooporder. De volgende journaalpost zal
geheel automatisch voor u worden gegenereerd. U bent echter vrij om deze journaalpost te wijzigen. Zie ook
paragraaf 3.1.2.
Rekening
1290 Nog te ontvangen facturen
1210 Voorheffing BTW
1200 Crediteuren

Debet
15.597
2.963

Credit

18.560

Journaalpost inkoopfactuur (dagboek: Inkopen)

Bij deze wijze van boeken loopt uw grootboekadministratie gelijk op met de sub-administratie voorraad. Op
de grootboekkaart Nog te ontvangen facturen ziet u in één oogopslag wat u nog aan inkoopfacturen moet
inboeken (ontvangen).

9.7.2 Financiële voorraad boeken bij inkoopfactuur
Anders dan in paragraaf 9.7.1 kunt u er ook voor kiezen om de financiële voorraad pas te boeken bij de
ontvangst van de inkoopfactuur. In dit geval wordt de voorraad (goederen) bijgewerkt, maar vindt de financiële
mutatie pas plaats bij het boeken van de inkoopfactuur.

U geeft nu de boekingsdatum op en klikt op de knop OK. De order wordt binnen gemeld, in de historie
geplaatst en de voorraad wordt bijgewerkt. Is de order niet compleet dan wordt het restant in backorder gezet.
Er wordt nu geen journaalpost (voorraad aan nog te ontvangen goederen) aangemaakt. De inkooporder wordt
wel geplaatst in het overzicht nog te ontvangen facturen. U boekt deze in het dagboek inkopen zie paragraaf
3.1.2. De journaalpost zal er dan als volgt uitzien:
Rekening
3000 Voorraad
3005 Prijsverschillen inkoop
1210 Voorheffing BTW
1200 Crediteuren

Debet
15.621

Credit
24

2.963
18.560

Journaalpost inkoopfactuur (dagboek: Inkopen)
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In voorgaande voorbeelden wordt het prijsverschil op de inkoop financieel geboekt. U kunt er ook voor kiezen
om de mengprijs toe te passen. In dat geval wordt de magazijnprijs (automatisch) aangepast volgens het
mengprijs principe (zie paragraaf 10.9). Ook kunt u ervoor kiezen om de magazijnprijs gelijk te stellen aan de
laatste (netto)inkoopprijs. Indien u deze optie aan vinkt moet u de functie muteren magazijnprijzen nadien nog
uitvoeren (menupad: Voorraad / Muteren magazijnprijzen).
Ook kunt de optie inkoopprijs bijwerken aanvinken. Als u dit doet worden de laatste bruto inkoopprijzen van de
leverancier opgeslagen in de stamgegevens. Bij de eerste volgende inkooporder zullen de bijgewerkte
inkoopprijzen verschijnen.

9.8

Inkooporders per artikel
Met deze functie kunt u snel een inkooporder terug vinden waarop het artikel is besteld. U ontvangt
bijvoorbeeld een zending van uw leverancier, maar u weet echter niet meer op welke inkooporder dit artikel is
besteld.
U volgt het menupad Inkoop / Orders per artikel en selecteert het gewenste artikel uit de lijst. Vervolgens
worden alle, nog te ontvangen, inkooporders getoond waarop het artikel voorkomt. U klikt op de knop
Wijzigen en kunt het artikel direct binnen melden (zie paragraaf 9.7)

9.9

Nog te ontvangen facturen
De orderadministratie en de financiële administratie zijn aan elkaar gekoppeld. Alle binnen gemelde orders
krijgen de status nog te ontvangen facturen. Dit geeft u controle op de inkomende (handels)facturen. U kunt ze
eenvoudig vergelijken met de ontvangen goederen en, indien akkoord, inboeken. Meer hierover leest u in
paragraaf 3.1.2.
Het overzicht “Nog te ontvangen facturen” geeft u eenvoudig en snel overzicht van de ontvangen goederen
waarvan nog geen inkoopfactuur van is ontvangen of ingeboekt. U volgt het menupad Inkoop / Overzichten /
Nog te ontvangen facturen.

Het overzicht toont u alle ontvangen inkooporders waarvan de inkoopfactuur nog niet is geboekt. Wilt u het
overzicht genereren voor slechts één crediteur dan vinkt u deze optie aan en geeft het nummer van de
crediteur op. Bij uitvoer kunt u kiezen om het overzicht af te drukken of te exporteren naar Microsoft Excel.

9.10 Intracommunautaire verwerving (ICV)
Met het overzicht intracommunautaire verwerving (ICV) krijgt u op basis van de ingeboekte inkoopfacturen
(grootboekniveau) een overzicht van al uw inkopen bij leveranciers uit EU-lidstaten.
Belangrijk voor dit overzicht is dat de stamgegevens Landen en Crediteuren juist zijn ingevoerd.
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U volgt het menupad Inkoop / Overzichten / Intracommunautaire verwerving. Vervolgens geeft u het tijdvak op
waarover u het overzicht wilt laten genereren. Bij uitvoer kunt u kiezen om het overzicht af te drukken of te
exporteren naar Microsoft Excel.
U kunt de gegevens ook voor intrastat exporteren naar Excel. U kiest bij uitvoer Excel en vinkt de optie Intrastat
aan.
Het overzicht ICV ontleent de gegevens uit het grootboek. Het intrastat overzicht is echter gebaseerd op
de ontvangen (binnen geboekte) orderregels. Indien de financiële administratie (nog) niet is bijgewerkt
kunnen er afwijkingen ontstaan.

9.11 Besteladvies
Met het besteladvies krijgt u inzicht in de artikelen die u moet bestellen om uw leveringen te kunnen doen
en/of uw voorraad op peil te houden. Indien de economische voorraad (er wordt rekening gehouden met reeds
geplaatste bestellingen) onder het niveau van de minimumvoorraad of nul is gedaald zal het artikel op het
besteladvies worden geplaatst. Heeft u voor het artikel een maximum voorraad aangegeven dan zal de
voorraad tot dat niveau worden aangevuld. Tevens houdt het besteladvies rekening met de
verpakkingseenheden, bestelverhoudingen en afnamegrootte van de leverancier. Deze leverancier gegevens
heeft u vastgelegd bij de inkoopprijs van de leverancier (zie paragraaf 2.36). Het besteladvies gaat uit van de
standaard leverancier. Deze geeft u bij de stamgegevens van artikel op, zoals besproken in paragraaf 2.33.
U volgt het menupad Inkoop / Besteladvies. Vervolgens kunt u aangeven of u het besteladvies voor slechts één
leverancier wilt verkrijgen (het overzicht toont dan alleen die artikelen, waarbij u de geselecteerde leverancier
heeft opgegeven). Indien u deze optie aanvinkt moet u het nummer van de leverancier opgegeven en kunt u er
tevens voor kiezen om van het besteladvies een inkooporder aan te maken.

U kunt het besteladvies ook voor slechts één artikelgroep laten aanmaken. Indien u deze optie aanvinkt moet u
een artikelgroep selecteren. Bij uitvoer kunt u kiezen om het overzicht af te drukken of te exporteren naar
Microsoft Excel.
Indien u uit het besteladvies automatisch een inkooporder creëert vindt u deze terug in de inkooporder
administratie op het tabblad “Orders”. U kunt deze order nog handmatig aanpassen voordat u over gaat
tot het plaatsen van de inkooporder. Zie paragraaf 9.4.
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10
Voorraad
Voor elke onderneming met een goederenstroom is een goede voorraadadministratie van essentieel belang.
De voorraadadministratie geeft u niet alleen inzicht in de actuele voorraad, maar kan u ook helpen uw
voorraad zo optimaal mogelijk te beheren. Zo geeft bijvoorbeeld de omzetsnelheid u een indicatie wat het
optimale voorraadniveau voor een artikel is. En kan de functie incourante voorraad artikelen detecteren die te
lang in uw schappen liggen.
Bij de stamgegevens van een artikel kunt u aangeven of u van dat artikel een voorraadadministratie wilt
bijhouden (zie paragraaf 2.33). In dat geval zullen alle mutaties (inkopen, verkopen en correcties) van dat
artikel terug te vinden zijn op de artikelkaart. De artikelkaart toont tevens actuele voorraad.
De orderadministratie is nauw verbonden met de voorraadadministratie. Artikelen die worden uitgeleverd
worden automatisch van de voorraad afgeboekt. Artikelen die via een inkooporder worden binnengemeld
worden automatisch bijgeboekt. Eventuele correcties kunt u handmatig muteren via de technische voorraad
(zie paragraaf 10.3).

10.1 Beginvoorraad
Nadat u de administratie heeft ingericht moet u naar alle waarschijnlijkheid uw huidige voorraad inbrengen. U
volgt het menupad Voorraad / Technische voorraad. Het artikelbestand wordt nu getoond. Per artikel kunt u nu
de beginvoorraad opgegeven. U selecteert het artikel en klikt op de knop Wijzigen. Vervolgens vinkt u de optie
beginvoorraad aan. Dit is belangrijk omdat van de voorraadmutatie nu geen financiële boeking plaatsvindt. De
beginvoorraad wordt immers via de openingsbalans geboekt. U geeft nu het te boeken aantal op en eventueel
de locatie waar de goederen zich bevinden in het magazijn. Vervolgens klikt u op OK. U bent terug in de
technische voorraad en kunt u de zojuist doorgevoerde mutatie direct waarnemen.
Indien u werkt met meerdere magazijnen, dient u dit voor elk magazijn uit te voeren.
Nadat de beginvoorraad is ingevoerd drukt u op de knop Afdrukken. U krijgt nu een actuele voorraadlijst. De
totale waarde hiervan moet gelijk zijn met de waarde van de voorraadrekening in het grootboek
(openingsbalans).
De waarde van uw voorraad wordt bepaald door de aantallen en de magazijnprijs (ook wel vaste
verrekenprijs (v.v.p.) genoemd. Controleer voordat u de beginvoorraad gaat invoeren of deze prijzen
correct zijn.
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10.2 Technische voorraad
Onder technische voorraad wordt de voorraad verstaan die daadwerkelijk in de onderneming aanwezig is. De
technische voorraad wordt per magazijn bijgehouden.

U volgt het menupad Voorraad / Technische voorraad. U komt nu in het bladerprogramma van de
voorraadartikelen. Van elke artikel wordt nu de actuele voorraad en locatie (indien opgegeven) getoond.
Standaard wordt het hoofdmagazijn getoond maar u kunt een ander magazijn selecteren. Klikt u op de knop
Artikelkaart dan heeft u inzage in alle mutaties die op het geselecteerde artikel hebben plaats gevonden. Via de
knop Afdrukken kunt u een voorraadlijst afdrukken. Meer hierover leest u in paragraaf 10.4.
Ook kunt u vanuit dit scherm voorraadcorrecties (breuk, missing ed.) doorvoeren. In paragraaf 10.3 wordt dit
uitvoerig beschreven.
De voorraadinformatie wordt realtime weergegeven. Dit is de meest zuivere vorm maar vergt behoorlijk
wat rekenkracht van het systeem. Om de performance te verbeteren kunt u de optie Geïndexeerd
weergeven aan vinken.

10.3 Voorraadmutaties
Normaliter vinden de voorraadmutaties geheel automatisch plaats. Via de in- en verkooporders wordt de
voorraad op en af geboekt. Er zijn echter situaties waarin u handmatig voorraadmutaties wilt doorvoeren
(beginvoorraad, voorraadverschillen, breuk etc.). U kunt dit doen via het bladerscherm van de technisch
voorraad. U volgt het menupad Voorraad / Technische voorraad, selecteert het artikel waarvan u de voorraad
wilt muteren en klikt op de knop Wijzigen. U komt nu in het voorraadmutatie scherm.

Vervolgens kiest u de soort mutatie (afboeken, opboeken, overboeken of locatie wijzigen). Ook geeft u het
magazijn op waarop de boeking betrekking heeft. Vervolgens geeft u het aantal op dat u wilt corrigeren. De
datum is bepalend voor de periode waarin de journaalpost wordt geboekt. De hier opgegeven omschrijving
vindt u terug op de artikel- en grootboekkaart. De locatie geeft u alleen op als de magazijnlocatie van het
artikel is gewijzigd.
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Op het tabblad Financieel vindt u de instellingen voor de financiële administratie. U bent vrij om deze te
wijzigen. U geeft het dagboek op waarin de journaalpost moet worden geboekt. Vervolgens geeft u de
voorraad- en de correctierekening op.
Nadat u alle gegevens heeft opgegeven klikt u op OK. De voorraadmutatie wordt nu doorgevoerd, de
artikelkaart wordt bijgewerkt en er wordt een journaalpost gemaakt. De journaalpost wordt alleen aangemaakt
indien de mutatie invloed heeft op de financiële administratie. Er volgt geen journaalpost indien de
magazijnprijs nul is of als het een overboeking tussen magazijnen betreft.
Rekening
4303 Voorraad verschillen
3000 Voorraad

Debet
17,64

Credit
17,64

Journaalpost voorraadcorrectie (dagboek: Memoriaal)

Zoals aangeven kunt u vier verschillende soorten mutaties op de voorraad doorvoeren. In de volgende subparagrafen leest u hier meer over.

10.3.1 Voorraden afboeken
Bij een voorraadtelling blijkt dat er een negatief verschil is tussen de werkelijke (fysieke ) voorraad en de
voorraad in uw administratie. Dit betekent dat u uw voorraad handmatig moet afboeken. U volgt de stappen
zoals beschreven in paragraaf 10.3. Bij mutatie kiest u voor afboeken.
Nadat u de mutatie heeft doorgevoerd is de technische voorraad gecorrigeerd en is een journaalpost van deze
afboeking in het dagboek memoriaal bijgeschreven.

10.3.2 Voorraden opboeken
Het komt niet vaak voor, maar toch. U treft in uw magazijn voorraad aan die niet in uw administratie voorkomt.
U moet de voorraad dan handmatig opboeken. U volgt de stappen zoals beschreven in paragraaf 10.3. Bij
mutatie kiest u voor opboeken.
Nadat u de mutatie heeft doorgevoerd is de technische voorraad gecorrigeerd en is een journaalpost van deze
afboeking in het dagboek memoriaal bijgeschreven.

10.3.3 Voorraden overboeken
Indien u met meerdere magazijnen werkt, bijvoorbeeld een hoofdmagazijn en voorraad in één of meerdere
auto’s, dan zult u soms voorraad moeten overboeken van het hoofdmagazijn naar een auto. Of andersom. U
volgt de stappen zoals beschreven in paragraaf 10.3. Bij mutatie kiest u voor overboeken. U geeft het magazijn
op waaruit de voorraad wordt onttrokken (van magazijn) en het magazijn waar de voorraad naar toe gaat (naar
magazijn). U geeft het aantal op dat u wilt overboeken en klikt op OK. De voorraadmutatie wordt doorgevoerd.
Er wordt geen journaalpost aangemaakt omdat er in de financiële administratie geen wijzigen plaatsvindt.

10.3.4 Magazijnlocatie wijzigen
Per magazijn kunt u een artikel aan één magazijnlocatie toewijzen. Indien u de goederen in het magazijn
verplaatst naar een andere locatie moet u dat ook in uw systeem doorvoeren. U volgt de stappen zoals
beschreven in paragraaf 10.3. Bij mutatie kiest u voor locatie wijzigen. Vervolgens geeft u de nieuwe
magazijnlocatie op en klikt op OK.
Voorraadmutaties zijn altijd terug te vinden op de artikelkaarten. Vertegenwoordigt het artikel een
financiële waarde (magazijnprijs) dan volgt hier een journaalpost uit. De financiële mutatie kunt u dan
terug vinden op de grootboekkaart. Uitgezonderd mutaties die betrekking hebben op de beginvoorraad.
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10.3.5 Voorraadmutaties importeren
Een jaarlijks terugkomend onderdeel van een voorraadadministratie. De voorraadtelling of -inventarisatie. Met
behulp van de Tellijst kan de verwerking van de voorraadmutaties (correcties) worden versneld.
Volg het menupad Voorraad / Overzichten / Tellijst. U komt nu in het selectie scherm. Kies bij Uitvoer de optie
Excel. Vervolgens vinkt u de opties Voorraad tonen op tellijst en Formule voor mutatieveld gebruiken aan.
Nadat u op OK heeft geklikt wordt de tellijst aangemaakt in Microsoft Excel.

Door de getelde waarden in de kolom Geteld te plaatsen word het mutatie aantal berekend. Als u de tellijst
heeft ingevuld verwijderd u de eerste rij (Tellijst Hoofdmagazijn 1) uit het Excel werkblad. De kolomnamen
dienen nu als veldnamen. Vervolgens slaat u het bestand op als een CSV bestand in de map ..\Pafin2\Import.
Dit bestand kunt u nu gaan importeren.
U bent niet verplicht de Pafin tellijst te gebruiken. U kunt ook zelf een CSV bestand aanmaken met daarin
de kolommen Artikel en Mutatie. Op basis van deze twee velden kunt u voorraadmutaties importeren.
Om de voorraadmutaties te kunnen importeren volgt u het menupad Voorraad / Technische voorraad. U
selecteert het gewenste magazijn en klikt op de knop Importeren.

Vervolgens wordt de ‘wizard’ gestart om het mutatiebestand in te lezen. Als eerste kiest u het Bestand. De
velden Magazijn, Dagboek, en Tegenrekening zijn al voor u ingevuld. Geeft u wel een duidelijke Omschrijving
mee. Deze wordt vermeld op de journaalpost.
Nadat u deze heeft opgegeven klikt op Volgende. De velden moeten worden gekoppeld. Dit gaat op dezelfde
wijze als het importeren van gegevens.
Als u veldnamen gelijk houdt aan die van Pafin dan worden de velden automatisch gekoppeld. Dit
vermindert het aantal handelingen en verkleint de kans op fouten.
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Als de velden zijn gekoppeld kikt u weer op Volgende. U zie de geïmporteerde lijst en de mutaties. Met de knop
Proefverslag kunt u inzage krijgen voordat u de mutaties definitief verwerkt. Zijn alle velden goed ingevoerd
dan klikt op de knop Start. Na bevestiging worden de mutaties doorgevoerd.

Onder op het mutatieverslag staat het stuknummer vermeld waarop de financiële mutaties zijn geboekt. U
kunt het mutatieverslag als bijlage gebruiken.

10.3.6 Artikelkaarten
Op de artikelkaart vindt u alle voorraadmutaties van een artikel. U volgt het menupad Voorraad / Technische
voorraad. U selecteert het gewenste artikel en klikt op de knop Artikelkaart. Vervolgens wordt het
bladerprogramma van de artikelkaart geopend. Rechtsboven in het venster ziet u de actuele (technische)
voorraad. Door een andere artikelcode in het veld artikel op te geven kunt u de mutaties van een ander artikel
raadplegen zonder het scherm te verlaten. U kunt ook een ander artikel selecteren door op de zoekknop
te
klikken.
De artikelkaart toont de voorraad en alle mutaties van een artikel per magazijn. In het veld magazijn (of via de
zoekknop) kunt u van magazijn wisselen.

U kunt de artikelkaart ook afdrukken. Vervolgens kunt u kiezen om alle mutaties van het artikel af te drukken of
slechts van een bepaald tijdvak. U kunt dit tijdvak zelf bepalen. Bij uitvoer kunt aangeven of u de artikelkaart
wilt afdrukken of exporteren naar Microsoft Excel.

10.4 Actuele voorraadlijst afdrukken
Per magazijn kunt u een actuele voorraadlijst afdrukken. Dit overzicht toont u de technische voorraad. U volgt
het menupad Voorraad / Overzichten / Actuele voorraadlijst. Vervolgens kunt u het magazijn kiezen. Tevens
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kunt u een aantal opties aanvinken, zoals: artikelen met een positieve, negatieve of geen (nul) voorraadpositie
afdrukken. Met de optie financiële waarde kunt u aangeven dat (op basis van de magazijnprijs) de waarde van
de voorraad wordt getoond.
U kunt de voorraadlijst per artikelgroep afdrukken. U vinkt dan de optie slechts één artikelgroep afdrukken aan
en geeft de gewenst artikelgroep op. Bij uitvoer kunt u kiezen om de voorraad af te drukken of te exporteren
naar Microsoft Excel.

10.5 Historische voorraadlijst afdrukken
Met de historische voorraadlijst kunt u een voorraadlijst verkrijgen van een datum die in het verleden ligt. U
bent bijvoorbeeld begonnen met leveringen in het nieuwe boekjaar terwijl u nog voorraadcorrecties moet
doorvoeren die betrekking hebben op het vorige boekjaar. Nadat u de correcties heeft door gevoerd kunt nog
een voorraadlijst afdrukken per 31/12 van het voorgaande boekjaar. De financiële waarde is gebaseerd op de
magazijnprijs van de peildatum .
U volgt het menupad Voorraad / Overzichten / Historische voorraadlijst. De selectie is gelijk aan die van het
afdrukken van de actuele voorraad met dit verschil dat u een peildatum moet opgegeven.
De historische voorraadlijst toont u de voorraadpositie van artikelen uit het verleden (peildatum). De
financiële waarde is gebaseerd op de magazijnprijs van de peildatum.

10.6 Economische voorraad
De economische voorraad is de voorraad waar u financieel risico over loopt. Dit is de technische voorraad
vermeerdert met de geplaatste inkooporders (u bent namelijk verplicht deze af te nemen) vermindert met de
ontvangen orders (u afnemers hebben namelijk dezelfde verplichting).
De economische voorraad geeft u inzicht in de actuele voorraad, de verkopen en inkopen. U volgt het menupad
Voorraad / Economische voorraad.

In het scherm wordt nu per artikel de economische voorraad getoond. De kolom voorraad geeft de technische
voorraad (in alle magazijnen) weer. De kolom Verkopen toont het totaal van de verkochte artikelen die nog niet
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zijn uitgeleverd. In de kolom Inkopen staat het totaal van de bestelde artikelen die nog niet zijn ontvangen. De
kolom Economisch wordt als volgt berekent:
Economisch = Voorraad - Verkopen + Inkopen
Als extra informatie in de kolom Beschikbaar toegevoegd. Deze kolom heeft geen invloed op de economische
voorraad, maar geeft u alleen informatie welke voorraad u per direct tot uw beschikking heeft.
Beschikbare voorraad = Voorraad - Verkopen
Als er van het geselecteerde artikel verkopen aanwezig zijn in de orderadministratie dan kunt u deze verkooporder direct benaderen via de knop
Verkopen. Alle orders waarop het artikel voorkomt worden getoond.
Vanuit dit scherm kunt u de orders zelfs raadplegen, bewerken en verwerken. Zie hiervoor paragraaf 8.11.
Dit zelfde geldt voor de inkooporders. Deze kunt u benaderen via de knop
bewerken. Zie hiervoor paragraaf 9.8.

Inkopen. Vervolgens kunt u deze

Via de knop Afdrukken kunt u de economische voorraadlijst afdrukken.

10.7 Economische voorraadlijst afdrukken
U volgt het menupad Voorraad / Overzichten / Economische voorraadlijst. U kunt de economische voorraadlijst
per artikelgroep afdrukken. U vinkt dan de optie slechts één artikelgroep afdrukken aan en geeft de gewenst
artikelgroep op. Bij uitvoer kunt u kiezen om de voorraad af te drukken of te exporteren naar Microsoft Excel.

10.8 Magazijnprijzen aanpassen
De magazijnprijs, ook wel vaste verrekenprijs genoemd, is van essentieel belang voor uw voorraadwaardering.
Maar ook voor bijvoorbeeld uw marge berekening. De magazijnprijs wordt immers gebruikt als kostprijs. Van
de (voorraad) goederen die u via een verkooporder uitlevert wordt een journaalpost gecreëerd
kostprijsverkopen aan voorraad. De financiële waarde van deze boeking is afgeleid van de magazijnprijs.
De magazijnprijs is vastgelegd bij de stamgegevens van een artikel. Indien u deze wilt aanpassen volgt u het
menupad Stamgegevens / Artikelen en selecteert vervolgens het artikel waarvan u de magazijnprijs wilt
aanpassen. U klikt op de knop Wijzigen en gaat naar het tabblad Voorraad. De huidige magazijnprijs kunt u niet
aanpassen. U geeft deze op in het veld nieuwe magazijnprijs. Vervolgens klik u op OK. Dit herhaalt u voor alle
artikelen waarvan u de magazijnprijs wilt aanpassen.
Als u dit heeft gedaan moet u de nieuwe magazijnprijzen nog activeren. Het aanpassen van de magazijnprijs is
feitelijk een herwaardering van de huidige voorraad (indien aanwezig). Van deze herwaardering zal een
journaalpost worden gemaakt.
U volgt het menupad Voorraad / Muteren magazijnprijzen. De boekingsdatum en dagboek bepalen in welk
dagboek en periode de journaalpost wordt geboekt. Vervolgens geeft u aan op welke grootboekrekening de
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herwaardering moet worden geboekt en geeft u een korte omschrijving mee die op de grootboekkaart vermeld
zal worden. U kunt de mutatie per artikelgroep of artikel doorvoeren.
Ook kunt u ervoor kiezen om de mutatie alleen door te voeren voor artikelen waarvan de voorraad nul is. In
dat geval behouden de liggende voorraden hun waarden en vindt er geen herwaarderingsboeking plaats.

De optie proefafdruk staat standaard aangevinkt. U krijgt dan eerst een proefverslag van de mutatie te zien.
Bent u akkoord dan vinkt u deze optie uit en klikt op OK. Nadat de mutatie(s) zijn doorgevoerd krijgt u het
mutatieverslag. Onderaan het overzicht ziet u ook de journaalpost. Deze vindt u terug in het door u opgegeven
dagboek.

10.9 Mengprijs
Een andere methode om de magazijnprijs aan te passen is de mengprijs. Door het principe van de mengprijs
toe te passen wordt de nieuwe magazijnprijs als volgt bepaald:
Aanwezige voorraad
Ontvangen goederen
Nieuwe voorraad
Nieuwe magazijnprijs

10 x 40,00 =
5 x 42,00 =
15
610 / 15 =

400,00
210,00
610,00
40,67

Rekenmethode mengprijs

Door de mengprijs toe te passen bestaat magazijnprijs feitelijk uit de gemiddelde inkoopwaarde. Er behoeft
ook geen boeking inkoopprijsverschillen te worden gemaakt. In paragrafen 2.3.2 en 9.7 leest u hoe u de
mengprijs kunt toepassen.

10.10 Minimum- en maximumvoorraad overschrijding
Met dit overzicht krijgt u inzage in de overschrijding van uw minimum- of maximumvoorraad. U volgt het
menupad Voorraad / Overzichten / Minimum- Maximumvoorraad. In het selectiescherm kunt u aangeven of u

alleen de minimumvoorraad overschrijding gerapporteerd wilt zien, alleen de maximumvoorraad
overschrijding of beide in één overzicht. Vervolgens kunt u aangeven of u de overschrijding wilt baseren op de
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technische, beschikbare of economische voorraad. De uitvoer kunt u sorteren op artikelcode of -omschrijving.
Indien u wenst kunt u het overzicht genereren voor slechts één artikelgroep. Als alle keuzes zijn gemaakt klikt u
op OK. Het overzicht wordt nu gegenereerd en aan u getoond.

10.11 Incourante voorraad
In elke handelsonderneming komt het voor. Er liggen goederen in het magazijn die maar niet verkocht worden.
Na van loop van tijd raken deze artikelen zelfs in de vergetelheid. Met deze functie kunt u de incourante
voorraden opsporen in uw magazijn. U kunt de incourantheid zelf bepalen door een peildatum te kiezen.
U volgt het menupad Voorraad / Overzichten / Incourante voorraad. U kunt nu de peildatum opgeven. Hiermee
definieert u het begrip incourant. Het overzicht zal nu alle artikelen tonen waar voorraad van aanwezig is en
waarvan na de peildatum geen ontvangsten (inkopen) en leveringen (verkopen) zijn gedaan. Tevens kunt u de
financiële waarde van die voorraad tonen. Indien u het overzicht slechts voor één artikelgroep wilt afdrukken
kunt u deze optie selecteren en de gewenste artikelgroep selecteren. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om het
overzichten af te drukken (via voorbeeld op scherm) of te exporteren naar Microsoft Excel.

10.12 Omzetsnelheid per artikel
Met deze functie kunt u de omzetsnelheid van een artikel meten. Dit overzicht werkt niet op basis van
financiële waarden (zoals bij de omzetsnelheid van de voorraad) maar op basis van omgezette eenheden. U
volgt het menupad Voorraad / Overzichten / Omzetsnelheid per artikel.

Het gekozen tijdvak staat standaard op de laatste 365 dagen (Indien de administratie korter wordt gevoerd zal
het tijdvak ook worden ingekort). Tevens kunt u aangeven het overzicht te genereren voor slechts één
artikelgroep. Vervolgens klikt u op OK. Afhankelijk van de gekozen uitvoer zal het overzicht worden afgedrukt
of geëxporteerd naar Microsoft Excel.
De ratio geeft aan hoe vaak de gemiddelde voorraad van het artikel wordt verkocht. De ratio wordt
berekend over het geselecteerde tijdvak. Standaard kengetallen worden doorgaans berekend per jaar (365
dagen).
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10.13 Artikeltotaaloverzicht
Het artikeltotaaloverzicht biedt u informatie over de gerealiseerde marge van een artikel en omzetten in
aantallen. Hierbij krijgt u de gefactureerde aantallen (historie) van de laatste week, maand, kwartaal, jaar en
vorig boekjaar gepresenteerd. Tevens krijgt u inzage in het aantal op voorraad, in order en bestelling (actueel).
Op basis van uw maximum- en minimumvoorraad krijgt u een besteladvies.
U volgt het menupad Voorraad / Overzichten / Artikeltotaaloverzicht. Vervolgens geeft u de peildatum op.
Daarnaast kunt u nog een filter toepassen op leverancier en artikelgroep. Indien u voldoende bevoegdheden
heeft kunt u ook de marge informatie tonen.

10.14 Materiaalverbruik
Indien u er niet voor heeft gekozen om het materiaalverbruik direct per pakbon te boeken (zie paragraaf 2.3.2.)
kunt u dit achteraf als nog doen aan de hand van dit overzicht. Dit overzicht toont u op basis van de
magazijnprijs (v.v.p.) het materiaalverbruik per levering (pakbon). U volgt het menupad Voorraad / Overzichten
/ Materiaalverbruik. Ver volgens geeft u het tijdvak op waarover het overzicht wilt genereren. Vinkt u de optie
verkorte lijst uit, dan wordt het materiaalverbruik per pakbonregel getoond. Op de laatste pagina van het
overzicht wordt de journaalpost getoond zoals deze kan worden geboekt.

10.15 Tellijst
Minimaal één keer per jaar moet uw voorraad worden geteld. De tellijsten kunnen u daarbij van dienst zijn.
Met de tellijst kunt u per magazijn, maar ook per artikelgroep een tellijst genereren. Op deze manier kunt u het
tellen in overzichtelijk houden.
U volgt het menupad Voorraad / Overzichten / Tellijst. In het selectie scherm geeft u het magazijn op.
Vervolgens kunt u bepalen of de voorraad zoals deze in het systeem staat moet worden getoond op de tellijst.
U kunt er voor kiezen de tellijst per artikelgroep af te drukken. Heeft u een groot assortiment dan kan dit het
tellen overzichtelijk houden. Bij de sortering kunt u ervoor kiezen om de tellijst op magazijnlocatie te laten
sorteren. Heeft u de loop routes in uw magazijn efficiënt ingedeeld, dan kan dit tijdens het tellen veel tijd
besparen. Vervallen artikelen worden niet op de tellijst vermeld.

De voorraad op de tellijst vermelden geeft direct aan indien er afwijkingen in het magazijn worden
geconstateerd. Een nadeel is dat men minder nauwkeurig telt en geneigd is de aangegeven voorraad over
te nemen. Dit kan een reden zijn de voorraad niet te vermelden.

10.16 Toewijzen beschikbare voorraad
Hoewel niet wenselijk ontkomt u er soms niet aan. Backorders. En als de goederen dan zijn binnengemeld kan
het nog veel werk zijn om uit te zoeken op welke orders de ontvangen goederen kunnen worden uitgeleverd.
Met de functie Beschikbare voorraad toewijzen kunt u in één oogopslag zien welke backorderregels u kunt
uitleveren.
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Belangrijk is wel dat u bij de voorkeuren van de administratie aangeeft dat u backorder regels wilt
uitsluiten voor het bepalen van de beschikbare voorraad.
U volgt het menupad Voorraad / Beschikbare voorraad toewijzen. Vervolgens geeft u het magazijn op en kiest
u welke orders de hoogste prioriteit krijgen. FIFO (First In First Out) betekent dat de beschikbare voorraad aan
de oudste orders wordt toegewezen. Bij LIFO (Last In First Out) worden de laatst ingevoerde orders als eerste
toegewezen. Kiest u voor Leverdatum dan wordt op basis van de eerste komende uitleverdata voorraad
toegewezen. Klanten waar een leveringstop voor geldt kunt u uitsluiten. Aan deze backorders wordt dan geen
voorraad toegekend.

Pafin maakt nu voor u op basis van de door u gekozen voorwaarden een voorstel. U kunt echter zelf bepalen of
u dit voorstel volgt. Via de knop Order kunt u de geselecteerde verkooporder bewerken en direct verwerken.
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11
Werkplaats
Speciaal voor de technische (groot)handel is de module Werkplaats ontwikkeld. Hiermee houdt u overzicht
over de actuele reparatieopdrachten en bouwt u tevens een historie op. Op basis van het serienummer kunt u
de garantiedatum nagaan en de historie van het betreffende product raadplegen.

11.1

RMA procedure
Met de RMA (retour material authorization) procedure kunt u reparatieopdrachten (of omruilingen) al
vastleggen voordat de goederen fysiek ontvangen zijn. Ook heeft u nu de mogelijkheid om opdrachten en
onterechte garantieclaims af te wijzen. Kortom, u kunt meer invloed uitoefenen op uw binnenkomende
reparatieopdrachten.

11.1.1 RMA aanmaken en toekennen
U volgt het menupad Werkplaats / RMA’s. Het bladerprogramma toont u alle lopende RMA’s. U klikt nu op de
knop Toevoegen. Het onderstaande invoerscherm verschijnt.

Indien u een serienummer heeft kunt u dat direct invoeren. Als het serienummer voorkomt in uw bestand
zullen alle relevante gegevens (klant, artikel, garantie) automatisch voor u worden ingevuld. Komt het
serienummer niet voor in uw database dan kan dit nu direct worden toegevoegd. U moet de gegevensvelden
nu handmatig invoeren.
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Zorg ervoor dat de klachtomschrijving duidelijk is. Deze wordt op de werkbon afgedrukt en is belangrijk voor de
uitvoerende technicus.
Nadat u alle velden heeft ingevoerd klikt u de knop Afdrukken. U kunt de RMA toekennen door deze af te
drukken of per e-mail te verzenden.

Maak uw klant duidelijk dat zij aan de buitenzijde van de verpakking het RMA nummer vermelden.
Hiermee kunt u de binnengekomen reparatieopdrachten gemakkelijker herkennen en heeft u direct de
referentie om de RMA binnen te boeken.

11.1.2 RMA binnenmelden
Nadat u de RMA heeft toegekend zult u binnen afzienbare tijd de goederen van uw klant ontvangen. U volgt
het menupad Werkplaats / RMA’s. U selecteert de gewenste RMA en klikt vervolgens op de knop Wijzigen. U
geeft de ontvangstdatum en klikt op RMA binnenmelden. Nadat u deze handeling heeft bevestigd is de status
van de RMA verhoogd naar opdracht. In paragraaf 11.2.2 leest u hoe u de opdracht kunt inplannen.

11.2

Reparatieopdrachten
U bent niet verplicht om gebruik te maken van een RMA procedure. U kunt reparatieopdrachten ook direct
inboeken. In de volgende paragrafen leest u het verwerkingsproces van de reparatieopdrachten, doen van
prijsopgaven en uitgeven van werkbonnen.

11.2.1 Reparatie inboeken
U volgt het menupad Werkplaats / Reparatie opdrachten. U komt in het bladerprogramma waarin alle
reparatieopdrachten worden getoond. Om een nieuwe opdracht in te boeken selecteert u het tabblad
Ontvangst. Vervolgens klikt u op de knop Toevoegen. Het invoerscherm verschijnt en u kunt de gegevens
invoeren.
Indien u een serienummer heeft kunt u dat direct invoeren. Als het serienummer voorkomt in uw bestand
zullen alle relevante gegevens (klant, artikel, garantie) automatisch voor u worden ingevuld. Komt het
serienummer niet voor in uw database dan kan dit nu direct worden toegevoegd. U moet de gegevensvelden
nu handmatig invoeren.
Indien u beschikt over een barcodescanner kunt u het serienummer automatisch inlezen. U klikt op de
knop Serienummer scannen en houdt het serienummer voor de scanner. Alle gerelateerde gegevens
worden (indien beschikbaar) automatisch voor u ingevuld.
Zorg ervoor dat de klachtomschrijving duidelijk is. Deze wordt op de werkbon afgedrukt en is belangrijk voor de
uitvoerende technicus.
Indien de klant het defecte product bij u ter reparatie aanbiedt kunt u het selectievakje Balie opdracht
aanvinken. Als alle gegevens zijn ingevoerd klikt u op knop Afdrukken. U kunt dan een reparatie inname bon
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afdrukken en deze aan uw klant meegeven als bewijs van afgifte. Met deze bon kan de klant het gerepareerde
product ook weer afhalen.
Nadat u alle handelingen heeft uitgevoerd klikt u op OK om de opdracht op te slaan.

11.2.2 Reparatie uitvoeren
Als de reparatie is binnen geboekt kunt u deze via een werkbon aan een technicus toewijzen. U volgt het
menupad Werkplaats / Reparatie opdrachten en selecteert het tabblad Ontvangst. U selecteert de gewenste
opdracht en klikt op de knop Wijzigen. Het invoerscherm verschijnt. Vervolgens klikt u op de knop Werkbon.
Nadat u de velden van onderstaand scherm heeft ingevoerd kunt u de werkbon afdrukken door op de knop OK
te klikken. De opdracht krijgt nu de status in behandeling.

Zodra de opdracht deze status heeft gekregen kunt u deze terug vinden op het tabblad In behandeling. De
service technicus kan op de werkbon of in het invoerscherm de uitgevoerde handelingen (interventie) plaatsen.
Dit doet u op het tabblad Extra.

Indien u met uw klant bent overeengekomen dat u eerst een prijsopgaaf zult doen alvorens de reparatie
daadwerkelijke uit te voeren kunt u de uit te voeren werkzaamheden en de gebruikte onderdelen invoeren.
Vervolgens klikt u op de knop Afdrukken om een prijsopgaaf uit te brengen. Nadat de klant akkoord is gegaan
kunt u de opdracht uitvoeren en deze vervolgens afhandelen. Als de reparatieopdracht geheel voltooid is vinkt
u het selectievakje Gereed aan.
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11.2.3 Reparatie uitgifte
U volgt het menupad Werkplaats / Reparatie opdrachten. Vervolgens klikt u op het tabblad Gereed. Hier vindt
u alle gereed gemelde opdrachten die nog niet zijn geretourneerd of afgehaald. U selecteert de gewenste
opdracht en klikt op de knop Wijzigen. Het invoerscherm verschijnt. U kunt nu nog wijzigingen doorvoeren. Als
alle gegevens correct zijn ingevoerd klikt op Afdrukken. Het onderstaande invoerscherm verschijnt. U geeft de
uitgifte datum op en kunt aangeven of u de reparatie uitgiftebon wilt afdrukken. U kunt hier een afwijkende
lay-out en printer kiezen.

Indien u bevoegd bent om facturen te verwerken kunt u ook aangeven of u de factuur direct wilt afdrukken.
Doet u dit niet, dan vindt u deze reparatieopdracht terug bij de proforma facturen zie paragraaf 7.4. U kunt de
factuur dan op een later tijdstip verwerken. Drukt u de factuur wel direct af dan zal de opgegeven datum
tevens de factuurdatum zijn. Ook voor de factuur kunt u een printer en lay-out kiezen.
Als u op de knop OK klikt wordt de reparatieopdracht verwerkt en in de historie geplaatst. Het materiaal
gebruik wordt geboekt en de factuur aangemaakt.
U kunt afgehandelde opdrachten terug vinden op het tabblad Historie in de werkplaatsadministratie.

11.3

Serienummers
Met de module Werkplaats kunt u serienummers registeren. Bij het uitleveren van goederen kunt u per
orderregel de serienummers van de geleverde goederen vastleggen. Het moment van leveren (of factureren)
en de garantieperiode bepalen de garantie vervaldatum. Indien u een product ter reparatie krijgt aangeboden
kunt op serienummer eenvoudig traceren wanneer het product is geleverd (en of het door u is geleverd) en of
het product nog binnen de gestelde garantietermijn valt. Tevens bouwt u van een product een historie op.
Deze informatie kan gebruikt worden bij herhaalstoringen.
Buiten een reparatieopdracht kunt u de gegevens die bij een serienummer raadplegen via het menupad
Werkplaats / Serienummers.
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12
CRM
De administratieve omgeving is sterk gericht op interne processen zoals boekhouding, facturatie en
voorraadbeheer. De module CRM (Customer Relationship Management) ofwel relatiebeheer is extern gericht.
Door de integratie worden de in- en extern gerichte processen optimaal gekoppeld.
De module CRM bevat per gebruiker een agenda en taakplanner. Maar ook kunt u meerdere selectie
mogelijkheden toekennen aan een klant, prospect en contactpersoon.

12.1

Basisscherm
Via het menupad CRM / Basis of de snelkoppeling in de knoppenbalk komt u in het basisscherm. Het linker
gedeelde van het scherm bevat uw agenda en takenplanner. Het rechter gedeelte vindt u alle klant of prospect
gerelateerde zaken.

12.2

Agenda
In de linker helft van het basisscherm vindt u uw agenda. Op de kalender (linker bovenhoek) selecteert u de
gewenste datum . Uw agenda van die dag wordt nu getoond. Met een dubbelklik op het gewenste tijdvak of
met uw rechtermuisknop kunt u een afspraak bewerken. De tijdvakverdeling kunt u zelf instellen.
Door een vinkje te plaatsen in het vakje Auto boven de agenda wordt het rechtergedeelte van scherm direct
geactualiseerd. Zodra u een afspraak (of taak) selecteert zal direct de bijbehorende klant worden getoond.
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Inclusief de bijbehorende documenten, orders, facturen en historie. Op deze wijze kunt u effectief
klantgerelateerde activiteiten vanuit één scherm beheren.

12.2.1 Agenda delen
Via de knop Delen kunt u uw agenda delen met andere gebruikers. Klik met uw
rechtermuisknop op de gewenste gebruiker. Vervolgens bepaald u het niveau van
delen. Niet toestaan betekent dat de gebruiker uw agenda niet te zien krijgt.
Selecteert u raadplegen dan kan de gebruiker u agenda alleen inzien. Kiest u voor
muteren dan kan deze ook uw agenda bijwerken. Dit kan nodig zijn als iemand anders
afspraken voor u maakt.

12.2.2 Gedeelde agenda
Na het starten van het basisscherm komt u in uw eigen agenda en taken plannen.
Onder de kalender kunt u een andere applicatiegebruiker kiezen mits deze zijn of haar agenda met u deelt.

12.3

Taken
Het verschil tussen taken en afspraken is gering. Een afspraak in ingepland op tijd in de agenda. Een taak heeft
geen tijdsindeling.
U klikt in basisscherm op het tabblad Taken en u krijgt uw takenoverzicht. Vinkt u de optie Oud aan dan worden
ook de taken van een eerdere datum getoond. Op deze wijze ziet u direct welke taken u nog moet uitvoeren
die al gedaan hadden moeten zijn.
Afgehandelde taken verdwijnen automatisch uit de lijst. Wilt u deze taken terug zien dan kunt u de optie
Voltooid aanvinken.

12.4

Planning en verslaglegging
Met de agendafunctie en takenplanner kunt u uw klant gerelateerde activiteiten beter plannen. Minstens zo
belangrijk is de verslaglegging van de door u verrichte werkzaamheden. Denk hierbij aan het vastleggen van
een bezoekrapport of afspraken die u heeft gemaakt bij telefonisch onderhoud. Tevens kunt u na het afsluiten
van een taak een vervolgactie inplannen.

12.4.1 Een nieuwe taak aanmaken (planning)
U volgt het menupad CRM / Basis. Via het tabblad Agenda of Taken kunt u een actie (activiteit) inplannen door
op een tijdvak te klikken, via de knop Toevoegen of met de rechtermuisknop.
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U komt dan ik het taak / afspraak scherm. Bij Onderwerp kunt u een korte omschrijving geven. Bij Activiteit
kiest u een vooraf gedefinieerde code. Aan de hand van deze code kunt u diverse statistische overzichten
genereren. Bij Gebruiker kunt op opgeven wie de taak moet uitvoeren. Selecteert u hier een andere gebruiker
dan zal de taak of spraak bij die gebruiker zichtbaar worden. Vervolgens selecteert u de datum waarop de taak
moet worden uitgevoerd. Indien u een tijd opgeeft zal de taak als afspraak in de agenda verschijnen. U kunt
een taak of afspraak wisselen met de knop Taak of Afspraak. Met knop Markeer kunt u een visueel kenmerk
(gekleurde bol) aan de taak of afspraak koppelen. Deze is zichtbaar in de agenda en taakplanner.
Vervolgens moet u de taak koppelen aan een relatie. Dit kan een klant of prospect zijn. U klikt respectievelijk
op de knop en selecteert de gewenst relatie, waarna u nog een contactpersoon kunt selecteren. Als alle
gegevens zijn ingevoerd klikt op de knop OK. De taak of afspraak wordt opgeslagen in de taakplanner of agenda
van de gebruiker.

12.4.2 Taak afronden (verslaglegging)
Nadat u een taak heeft uitgevoerd kunt de uitkomst hiervan vastleggen. Met de knop Wijzigen of een
dubbelklik opent u de geselecteerde taak . In het tekst vak Notitie kunt u uw verslag vastleggen. Indien de taak
kan worden afgesloten klikt u op voltooid. De wordt nu als afgehandeld geregistreerd.

12.4.3 Taak opvolging
Nu kan het zijn dat deze op zichzelf staande taak is afgehandeld maar dat er een opvolging moet plaatsvinden.
U klikt dan op de knop Opvolging en kunt een nieuwe taak aanmaken zoals beschreven in de vorige paragraaf.
U kunt deze opvolging aan een andere gebruiker toewijzen. Bijvoorbeeld: U heeft telefonisch een afspraak
gemaakt voor een vertegenwoordiger in de buitendienst. U handelt uw taak af en maakt een nieuwe
taak/afspraak voor de betreffende vertegenwoordiger.
Door gebruik te maken van de optie Opvolging worden de taken aan elkaar gekoppeld. Met de knop Historie
krijgt u direct inzage in de voorgaande taken en nog belangrijker de notities die zijn gemaakt.

12.5

Trajecten
Zoals u in de voorgaande paragrafen heeft gelezen kunt u taken en afspraken vastleggen, plannen en eventueel
opvolgen. Met de functie trajecten kunt u meerdere activiteiten samenvoegen en hier de voortgang van
meten. Een veel gebruikte toepassing is het van “Van Lead naar Klant” traject. Dit begint met een eerste
telefonische benadering tot het sluiten van een verkoopovereenkomst. Indien u de activiteiten koppelt aan een
traject kunt u volgen en meten of er voortgang wordt geboekt of trends waarnemen.
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Waar een activiteit individueel (gebruiker) wordt vastgelegd wordt een traject gekoppeld aan een rayon of
verkoper. Dit kan een team van meerdere gebruikers zijn.

Via het menupad CRM / Trajecten komt u in het scherm waarin de lopende (actuele) trajecten worden
getoond. Indien u een vinkje plaatst bij Toon afgesloten trajecten worden alle trajecten getoond. Met de knop
Toevoegen kunt u een nieuw traject starten. Ten eerste geeft u de klant of prospect op. Vervolgens koppelt u
het traject aan een rayon of verkoper. U bent verplicht een onderwerp op te geven. De startdatum wordt
automatisch ingevuld. U kunt deze wijzigen.
Zodra u het traject afsluit (u zet de status op gesloten) kunt u een einddatum opgeven. Met de status kunt u
aangeven of een traject positief, negatief of onbepaald is afgesloten. Op deze wijze kunt u scoringspercentage
bepalen en de tijdsduur meten.
Vanuit het trajectscherm kunt u ook direct taken aanmaken (Toevoegen) en historie inzien (Wijzigen) zoals
beschreven in paragraaf 12.4
Gaat u bijvoorbeeld een campagne starten dan kunt u via het Multi selectie scherm in één keer meerdere
trajecten starten. Meer hierover leest u in paragraaf 12.7.2.

12.6

Voortgang trajecten
U kunt belangrijke informatie halen uit het trajecten voortgangsoverzicht. U ziet per traject wat de uitgevoerde
taken zijn, of er vervolgacties zijn ingepland, wat de geschatte scoringskans is. U volgt het menupad CRM /
Overzichten / Trajecten. U komt nu in het scherm voortgangsindicator. Hier kunt u aan aantal selecties
opgeven.
Zo kunt u aangeven of u afgesloten trajecten wilt tonen. Ook kunt u kiezen om taken die binnen een bepaald
tijdvak vallen te markeren. Indien u deze optie kiest zullen ook trajecten waarvan de einddatum in dat tijdvak
valt worden getoond. Zo kunt bijvoorbeeld de per maand in één rapportage zien welke taken zijn uitgevoerd, of
er vooruitgang is geboekt en welke trajecten al dan niet succesvol zijn afgesloten.

U kunt het overzicht per rayon of verkoper genereren. Indien u deze optie aan vinkt selecteert u het gewenste
rayon of verkoper. Nadat u uw voorkeuren heeft bepaald klikt u op OK. Het overzicht wordt nu gecreëerd.
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12.7

Multi selectie
Het Multi selectie scherm gaat verder dan het afdrukken van selectielijsten zoals besproken in paragraaf 2.26.
Met deze Multi selectie kunt u selecties combineren en handmatig klanten en/of contactpersonen aan de
selectie toevoegen of verwijderen.

12.7.1 Selectie bepalen
U volgt het menupad CRM / Multi selectie. U komt dan in onderstaand scherm. In het bladerscherm (links) kunt
u sorteren en zoeken op de gebruikelijke manier. Met een muisklik op het selectievakje kunt u handmatig een
relatie toevoegen of verwijderen uit de selectie. Met de knop Alles AAN kunt u het gehele bestand in één keer
selecteren. Met de knop Alles UIT maakt u de gehele selectie ongedaan.

Op het tabblad Selectie (rechts) kunt u bepalen aan welke criteria een relatie moet voldoen om aan de selectie
te worden toegevoegd. Als eerste kiest u het Relatiesoort (klant, prospect of leverancier). Vervolgens kunt u
filteren op Groep, Rayon/Verkoper en Land. Binnen een land kunt u tevens filteren op een postcode gebied. Op
deze wijze kunt u een geografische selectie maken. U geeft bijvoorbeeld op Postcode 6100 AA t/m 6499 ZZ
(Zuid Limburg). Vervolgens kunt u nog een selectie toepassen op branche en bedrijfsgrootte.
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Wilt u binnen een grotere organisatie de juiste contactpersoon bereiken dan kunt u gebruik maken van de
mogelijkheid om te selecteren op Functie en/of Interesse. Indien u de optie Standaard contactpersoon aan
vinkt zal alleen de standaard aangewezen contactpersoon worden geselecteerd.
Daarnaast kunt u nog filteren op Label en de selectie variabelen, die door uzelf zijn gedefinieerd.
Onderstaande selectie mogelijkheden hebben allen betrekking op waarden die zijn vastgelegd bij de
stamgegevens van de klant, prospect of leverancier. Dit zijn zogenaamde statische gegevens.
De Multi selectie heeft nog een extra mogelijk om te filteren op omzetgegevens. Dit zijn dynamische gegevens.
Deze functie is alleen beschikbaar voor relatiesoort: klanten. U vinkt de optie Omzet filter toepassen aan. U
kunt nu een selectie uitvoeren op klanten die over bepaald tijdvak een (gefactureerde) omzet hebben gehaald.
Tevens kunt u hier ook nog een filter plaatsen op een artikel of artikelgroep.
Geeft u een omzetwaarde op van 0 (nul) dan krijgt u een overzicht van alle klanten die geen omzet hebben
gedaan. Deze klanten komen niet voor in verkoopstatistieken en vallen hierdoor niet op.
Als u uw selectie criteria heeft bepaald klikt u op de knop Auto. Het selectie proces wordt nu uitgevoerd en alle
relaties die hieraan voldoen worden nu aan de selectie toegevoegd. U ziet deze relatie gemarkeerd met een
groen vinkje. U kunt handmatig relaties toevoegen en verwijderen uit deze selectie.
Ook kunt u meerdere selecties uitvoeren en deze samenvoegen. U selecteert bijvoorbeeld Nederland en klikt
op Auto. Alle klanten uit Nederland worden aan de selectie toegevoegd. Vervolgens kiest u België en klikt weer
op Auto. De klanten uit België worden nu aan de selectie toegevoegd. U herhaalt dit voor Luxemburg. U heeft
nu alle klanten uit de Benelux in één selectie.
De waarde Totaal geeft het totaal aantal relaties in het bladerscherm aan. De waarde Selectie toont u het
aantal door u geselecteerde relaties (optie Toon tellers moet zijn aangevinkt). Indien u een vinkje plaats in
Alleen geselecteerde relaties tonen krijgt u een verkorte lijst met daarin alleen de relaties die zijn geselecteerd.

12.7.2 Uitvoer bepalen
Nadat u uw selectie heeft bepaald kunt u aangeven wat u met uw selectie wilt doen. U klikt op het tabblad
Uitvoer. U kunt kiezen of u het post- of bezoekadres wilt gebruiken, welke sortering (nummer, naam, zoeknaam, postcode of plaats) er moet worden toegepast en of u de contactpersoon wilt vermelden bij de uitvoer.
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Vervolgens bepaalt u de welke Uitvoer u wenst. Kiest u printer dan krijgt u een standaardlijst. Bij etiketten kunt
u de gangbare Avery formaten kiezen of de Dymo labelprinter. Kiest u voor Excel dan wordt de selectie
geëxporteerd naar Microsoft Excel. Selecteert u bij uitvoer Microsoft Word dan kun u de mailmerge functie
toepassen zoals besproken in paragraaf 2.27. Bij Bestand selecteert u het Microsoft Word document waarmee
u uw selectie wilt samenvoegen. De optie e-mail is nog niet beschikbaar. Kiest u bij uitvoer voor Taak dan zal
voor elke selectie een taak worden aangemaakt. Deze zullen in de taakplanner van de geselecteerde gebruiker
verschijnen zoals beschreven in paragraaf 12.4.1. U geeft een activiteit, onderwerp en datum op en selecteert
de gewenste gebruiker. Indien u wenst kunt ook een traject opstarten zoals beschreven in paragraaf 12.5. Dit
kunt u bijvoorbeeld doen bij verkoopcampagnes.
Nadat u uw keuze(s) heeft gemaakt klikt op de knop Start. Het gekozen proces wordt uitgevoerd op uw
selectie. Nadat een proces is uitgevoerd blijft uw huidige selectie staan. U kunt nu een andere uitvoer kiezen en
het proces nogmaals uitvoeren. Zo kunt bijvoorbeeld adreslabels printen voor het verzenden van een mailing,
vervolgens een standaardlijst afdrukken en tot slot een nabel actie inplannen van dezelfde selectie.
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13
WebConnector
Met de WebConnector kunt u gegevens uit Pafin automatisch verzenden (uploaden) naar uw Prestashop
webwinkel van Bapsoft. Online bestellingen worden in uw orderadministratie geïmporteerd (downloaden) en
kunnen op de reguliere wijze worden verwerkt. Een belangrijk voordeel van deze koppeling is dat u uw
productgegevens niet apart hoeft te actualiseren in uw webwinkel.

Zodra u bijvoorbeeld een verkoopprijs aanpast van een artikel, dat in de webwinkel wordt getoond, zal Pafin
van deze wijzigen een bericht maken en dit doorsturen naar de webserver. De prijswijziging wordt zo
automatisch doorgevoerd zonder dat u daar extra handelingen voor hoeft uit te voeren. De instellingen voor de
webserver ontvangt u van Bapsoft.

13.1 Webserver instellen
Om de berichtenuitwisseling met de webwinkel automatisch te laten verlopen moet u een aantal instellingen
doen. U volgt hiervoor het menupad Bestand / WebConnector. Vervolgens selecteert u het tabblad Instellingen.
De gegevens van de webserver heeft u ontvangen van Bapsoft. Deze kunt u overnemen in de velden:
Webserver, Webservice, Licentie, Gebruikersnaam en Wachtwoord. Nadat u deze gegevens heeft ingevoerd
kunt u met de knop Webserver( ) controleren of deze online is. Met de knop Weblogin ( ) kunt u
controleren of uw logingegevens correct zijn ingevoerd.
Vervolgens geeft u nog een aantal instellingen in die betrekken hebben op de werking van de WebConnector.
In de map Sjablonen vindt u de sjablonen Aanmelden.html en Afmelden.html. U kunt uw eigen sjablonen
maken of de bestaande aanpassen. De sjablonen bevatten de inhoud van het e-mailbericht dat uw klant
ontvangt wanneer u deze toegang verschaft, of ontzegt tot de webwinkel. Zie paragrafen 13.5 en 13.10.
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U kunt de voorraad informatie van slechts één magazijn koppelen aan uw webwinkel. Verder kunt u aangeven
de technische, beschikbare voorraad wilt tonen in uw webwinkel. Ook kunt u ervoor kiezen om geheel geen
voorraad informatie te tonen.

De berichtenuitwisseling wordt gearchiveerd. U kunt berichten die ouder zijn dan een aantal dagen
automatisch laten verwijderen uit het Archief.
Bestellingen uit de webwinkel wordt middels een POP methode opgehaald. U kunt in minuten aangeven met
welke interval er wordt gecontroleerd of er online verkooporders klaar staan voor verwerking. Indien de klant
van een online order nieuw is zal deze automatisch worden aangemaakt. U moet aangeven in welke
debiteurengroep deze nieuwe klant geplaatst wordt. Ook moet u aangeven wat de standaard Betalingsconditie
is voor deze nieuwe orders. Indien u wilt dat bij importeren op beschikbare voorraad wordt gecontroleerd dan
kunt u dit aangeven.
Prestashop beschikt over betaalmodules. U moet de beschikbare/geactiveerde betaalmodules van Prestashop
koppelen aan een betalingsconditie van Pafin.
De opties Mutaties direct verwerken en Weborders direct importeren moet u pas aanvinken als u uw webwinkel
heeft voorbereid. Meer hierover leest u in paragraaf 13.8
Indien u de WebProcessor heeft geactiveerd dan kunt aangeven of u bericht wilt ontvangen zodra er via de
webwinkel een verkooporder is ontvangen of een melding als de WebProcessor een fout heeft geconstateerd.
Voor beide berichten kunt u afzonderlijk een e-mailadres opgeven.
Als u alle instellingen heeft ingevoerd, of aangepast, klikt u op de knop Opslaan (
te leggen.

) om uw instellen vast

13.2 Productcategorieën
De productcategorieën vormen een belangrijk onderdeel van uw webwinkel. Zij bepalen de navigatiestructuur.
Voordat u begint met het definiëren van de categorieën moet u goed duidelijk hebben hoe u uw webwinkel
wilt inrichten.
Maak eerst een schets (boomstructuur) hoe u uw producten wilt indelen. Uw klanten moeten uw
producten eenvoudig (logisch) kunnen vinden. De structuur kan 4 niveaus aan. Een product kan in
meerdere categorieën voorkomen.
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U volgt het menupad Bestand / WebConnector en selecteert vervolgens het tabblad Productcategorieën. Een
nieuwe categorie wordt onder het huidige niveau aangemaakt. Voor het aanmaken van een hoofdgroep
(niveau 1) gaat u staan op Productcategorieën en klikt u op de knop Toevoegen.

De naam wordt in het navigatie menu van uw webwinkel getoond. De omschrijving wordt pas getoond als uw
klant de productcategorie opent. Aan de productcategorie kunt u tevens een afbeelding koppelen. Met het
veld sortering kunt u volgorde binnen het bovenliggen categorie bepalen.

De metagegevens zijn belangrijk voor de zoekmachines (SEO). Kiest u hier een duidelijke titel, uitgebreide
omschrijving en de juiste trefwoorden. U kunt meerdere trefwoorden invoeren door deze van elkaar te
scheiden met een komma (,).
Nadat u de productcategorieën heeft ingevoerd kunt u uw artikelen in uw webwinkel gaan plaatsen.

13.3 Verzendwijzen
Via het menupad Stamgegevens / Verzendwijzen kunt u per verzendwijze aangeven of deze als keuze
beschikbaar moet zijn in uw webwinkel*. Dit kan eenvoudig door een vinkje te plaatsen in de optie
Verzendwijze tonen in webshop.
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13.4 Artikel in webwinkel plaatsen
U kunt een artikel eenvoudig in uw webwinkel plaatsen. Via de stamgegevens van het artikel, zie paragraaf
2.33, kunt u op het tabblad Algemeen een vinkje te plaatsen bij de optie Artikel vermelden op website. Indien u
ook de uitgebreide omschrijving wilt laten tonen in de webwinkel vinkt u de optie Uitgebreide omschrijving op
website vermelden aan. Vervolgens klikt u op het tabblad Web.

Bij productinformatie kunt u uitgebreide tekst opgeven. Uw kunt meerdere productcategorieën aanvinken. Het
artikel zal in deze categorieën worden getoond in uw webwinkel*. Als u de optie Artikel vermelden als
topproduct aanvinkt zal deze worden getoond op de hoofdpagina van uw webwinkel*.

Indien u de optie Prijs op aanvraag aan vinkt dan zal de verkoopprijs niet in uw webwinkel* worden getoond.
Het artikel kan dan ook niet worden online worden besteld*. Zo kunt u artikelen die niet direct zijn te bestellen
toch onder de aandacht brengen van uw (potentiële) klanten.
Via de knop Gerelateerde artikelen kunt u aangeven welke andere artikelen er getoond moeten worden als de
bezoeker van uw webwinkel* het betreffende artikel heeft geselecteerd.
Voor het gebruik van gerelateerde producten binnen Prestashop dient u een aparte module aan te
schaffen.
* Deze voorbeelden zijn op basis van de Prestashop webwinkel van Bapsoft.
Op het tabblad Afbeeldingen kunt u drie afbeeldingen en één PDF document toevoegen.
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Als u alle gegevens heeft ingevuld klikt u op de knop OK. De artikelgegevens worden in Pafin opgeslagen.
Tevens wordt nu een bericht voor de webserver aangemaakt. De artikelinformatie (prijzen, kortingen,
afspraken en afbeeldingen) worden nu geheel automatisch in uw webwinkel* geplaatst.

13.5 Account bestaande klanten aanmaken
Voor bestaande klanten kunt u makkelijk een account aanmaken. U volgt het menupad Stamgegevens /
Debiteuren. U selecteert de gewenste klant en klikt op de knop Wijzigen en gaat naar het tabblad
Contactpersonen.
Indien hier geen contactpersoon is opgegeven moet u deze eerste toevoegen (zie paragraaf 2.31). U bent
verplicht een e-mailadres bij de contactpersoon op te geven. Deze is namelijk nodig om aan te melden bij de
webwinkel.
U klikt met de rechtermuisknop op de contactpersoon en kiest de optie Webshop. Nadat u dat heeft gedaan
verschijnt er het icoontje voor de contactpersoon. U kunt per klant slechts één contactpersoon selecteren.
Vervolgens klikt u op de knop OK om de wijzigen op te slaan.

Nadat u de gegevens heeft opgeslagen worden gegevens van uw klant naar uw webwinkel gezonden. Daar
wordt een account voor uw klant aangemaakt. Uw klant ontvangt een e-mail met daarin de gegevens (emailadres en wachtwoord) om aan te melden.
U kunt per klant slechts één contactpersoon selecteren. Het e-mailbericht met de aanmeldgegevens kunt
zelf opmaken in een sjabloon, zie paragraaf 13.10. Dit bericht wordt automatisch verzonden. De
instellingen van SMTP server moeten wel juist geconfigureerd zijn, zie paragraaf 15.7.
Ook de eventuele prijs- en/of kortingsafspraken worden naar de webwinkel* gezonden. Nadat uw klant is
aangemeld zullen de klant specifieke prijzen worden getoond.

13.6 Nieuwe klanten importeren
Via uw webwinkel kunt u online bestellingen ontvangen van nieuwe klanten. Deze klanten worden automatisch
aan uw klantenbestand in Pafin toegevoegd. Deze worden in debiteurengroep geplaatst die u heeft opgegeven
zoals beschreven in paragraaf 13.1. Bij de geïmporteerde order wordt via een notitie gemeld dat het een
nieuwe klant betreft. Belangrijk is dat u gegevens van deze nieuwe klant en order goed controleert en mogelijk
zelfs verifieert voordat u de order uitlevert.
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13.7 Online bestellingen importeren
Afhankelijk van uw instellingen zoals beschreven in paragraaf 13.1 worden online bestellingen (web orders)
automatisch geïmporteerd. Hiervan ontvangt u per e-mail een notificatie van. De geïmporteerde orders vindt u
terug in uw verkooporderadministratie. Hiervoor volgt u het menupad Verkoop / Orders en selecteert u het
tabblad Web orders.

Voordat u een weborder kunt uitleveren moet u deze fiatteren. Let u op de notitie als deze is gevuld. Eventuele
afwijkingen worden hier gemeld. Let u ook goed op het afleveradres. Indien dit een afwijkend adres is verdient
het aanbeveling dit te verifiëren. De weborder kunt u verder op de reguliere wijze verwerken.

13.8 Berichten uitwisseling
Zoals eerder gezegd wisselt Pafin informatie uit met uw webwinkel. Dit gebeurt op basis van SOAP berichten.
Zodra u een verkoopprijs wijzigt wordt deze wijziging in een bericht geplaatst en naar de webserver gezonden.
Indien u de WebProcessor heeft geïnstalleerd gaat dit volledig automatisch. Is dit niet het geval dat moet u
deze (periodiek) handmatig verzenden. U volgt hiervoor het menupad Bestand / WebConnector. Op het
tabblad Upload ziet u alle uitgaande berichten. Indien u de WebProcessor niet gebruikt en er staan nog te
verwerken berichten dan klikt op de knop Start . De berichten worden nu naar de webserver verzonden. Een
bericht dat door de webserver is afgewezen kunt u nader bekijken met de functie Raadplegen.

Op het tabblad Download vindt u de opgehaalde online bestellingen (web orders). Maakt u geen gebruik van
de WebProcessor dan kunt u de eventueel aanwezige web orders ophalen door op de knop Start te klikken.
Indien er online bestellingen zijn geplaatst zullen deze worden opgehaald. Eventuele opmerkingen en/of
foutmeldingen worden als een notitie meegegeven. Negeert u deze niet!
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13.9 Webwinkel leegmaken en vullen
Voor speciale doeleinden, bijvoorbeeld de overgang van testomgeving naar productieomgeving, kunt u uw
webwinkel in één keer “leeg” maken. Alle informatie die vanuit Pafin is verzonden zal worden verwijderd. Ook
de accounts van uw klanten en de gehele geschiedenis zullen worden verwijderd. Voert u deze functie dus niet
zomaar uit. U volgt het menupad Bestand / WebConnector en selecteert het tabblad Handmatig. Voordat u
deze functie kunt uitvoeren moet u een ontgrendelingscode invoeren. Neemt u hiervoor contact op met onze
helpdesk.
Om uw webwinkel voor de eerste maal te vullen kan het efficiënt zijn het uploaden handmatig te doen. Er
wordt dan meer data in één bericht verzonden. Een andere mogelijke toepassing is bijvoorbeeld om in een
later stadium te besluiten de voorraad informatie in uw webwinkel te tonen. U kunt dan de actuele voorraad
informatie in één keer naar de webserver doorsturen. Ook hiervoor heeft u een ontgrendelingscode nodig.
Voor deze functies heeft u uit voorzorg een ontgrendelingscode nodig. Neemt u hiervoor contact op met
onze helpdesk.

13.10 E-mail sjablonen
Zoals besproken in paragraaf 13.5 ontvangt uw klant een e-mailbericht met de inloggegevens voor uw
webwinkel of een bericht als de toegang tot uw webwinkel ontzegd. In de map ..\Pafin2\Sjablonen vindt u
standaard een sjabloon voor het aan- en afmelden. U kunt deze naar eigenwens aanpassen. Belangrijk is wel
dat uw de gearceerde woorden tussen de [] niet wijzigt. In deze tags worden de variabelen geplaatst die van
belang zijn voor de ontvanger.
Aanmelden.html
<font face="Calibri"><span style="font-size:11pt;"><p>Geachte [aanhef],</p>
<p>Hierbij ontvangt u uw inlogcode en wachtwoord voor onze webshop.</p>
<p>Code: [logincode]
<br/>Wachtwoord: [wachtwoord]</p>
<p>Nadat u bent aangemeld raden wij u aan uw wachtwoord te wijzigen.</p>
<p>Met vriendelijke groet,</p>
<img src="cid:c:\pafin2\sjablonen\logo.jpg" width="126" height="126" border="0">
<p>Cosmetics Services B.V.</span></font></p>

Afmelden.html
<font face="Calibri"><span style="font-size:11pt;"><p>Geachte [aanhef],</p>
<p>Uw account voor onze webshop is (tijdelijk) gedeactiveerd.</p>
<p>Met vriendelijke groet,</p>
<img src="cid:c:\pafin2\sjablonen\logo.jpg" width="126" height="126" border="0">
<p>Cosmetics Services B.V.</span></font></p>
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14
Online bestelsysteem
Met het Online bestelsysteem (OBS) kunt u uw klanten eenvoudig laten bestellen. Naast het bestelgemak
kunnen uw klanten ook productinformatie, voorraadposities en prijzen inzien. Eventuele prijs- en of
kortingsafspraken worden ook in het OBS weergeven.
Het OBS is een web toepassing en staat in de Pafin Cloud. De relevante informatie om online te kunnen
bestellen staat in een afzonderlijke database (oranje). Uw gegevens staan in uw eigen database (blauw). Uw
klanten hebben daar geen rechtstreeks toegang toe. Zij blijven in de online (oranje) omgeving.
Het OBS maakt ook geen verbinding met Pafin. Het initiatief tot gegevens uitwisseling ligt altijd Pafin. Wel zo
veilig. Zeker met een https verbinding. Dit laatste is overigens wel een vereiste.

De gegevens uitwisseling verloopt geheel automatisch. Als u een prijs wijzigt in Pafin wordt deze wijziging
doorgegeven aan het OBS en ook daar verwerkt. U merkt daar niets en hoeft daar ook geen extra handelingen
voor te doen. (upload)
Bestellingen uit het OBS worden automatisch opgehaald en in Pafin gezet (download). De opvolging van deze
online ordes (download, acceptatie, verwerking enz.) wordt doorgeven aan het OBS. Uw klant op die manier de
order volgen.
De Cloud omgeving wordt volledig voor u beheerd. U hoeft daar niets aan te doen.
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14.1

Instellingen en beheer
U beheert het OBS vanuit Pafin. Via het menupad Bestand / Online bestelsysteem komt u in het scherm met de
beheer functies. De beheer functies zijn per tabblad gerubriceerd.

14.1.1 Technische instellingen
Eenmalig moet de verbinding tussen Pafin en OBS worden ingesteld. Hiervoor heeft u de benodigde gegevens
ontvangen. Met de toets combinatie CTRL+i kunt u het tabblad Instellingen activeren. Daarna selecteert u het
tabblad Technisch. Hier wordt de verbinding met de webservice geconfigureerd. De benodigde gegevens heeft
u ontvangen. Nadat u de gegevens heeft ingevoerd kunt u deze testen. U klikt op de knop B2B server. Als de
gegevens correct zijn ingevoerd krijgt u de melding “De webserver is online”. Is de server online dan klikt u op
de knop B2B login. U moet dan de melding “Aanmelden is geslaagd” krijgen. Krijgt u deze melding niet dan zijn
de velden Gebruikersnaam, Wachtwoord of ID niet juist ingevoerd.

Standaard worden uitgaande berichten na 14 dagen uit de wachtrij verwijderd. Voor inkomende berichten is
dit na 365 dagen. U kunt deze aanpassen.
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Zoals gezegd kan het OBS geen verbinding maken met Pafin. Pafin moet dus met regelmaat aan het OBS vragen
of er nieuwe orders zijn ingevoerd en deze ophalen. U geeft de interval op in minuten. Standaard is 15
minuten.
Met de functie Buitendienst kunt u de toegang tot het Onlinebestelsysteem (tijdelijk) sluiten.
Zodra u de optie Directe gegevens uitwisseling aanzet zal Pafin beginnen met het aanmaken van berichten voor
het OBS. Doorgaans wordt dit pas geactiveerd als alle instellingen zijn gedaan.
Belangrijk! zet u deze optie niet zomaar uit, u loopt het risico dat het OBS niet meer synchroon loopt met Pafin.

14.1.2 Operationele instellingen
Met de operationele instellingen kunt een eigen inbreng aan het OBS geven. U kunt een welkom tekst en
afbeelding op de home pagina plaatsen en bepalen welke talen er gekozen kunnen worden.
De tekstbestanden moeten buiten Pafin worden opgemaakt en kunnen vervolgens worden geselecteerd. Van
alle teksten is een voorbeeld beschikbaar. U kunt deze aanpassen en selecteren.
Met de eerste optie Maximale bestelhoeveel is beschikbare voorraad kunt u bepalen of uw klant niet meer kan
bestellen dat het beschikbare aantal. Zo kunt u backorders en naleveringen voorkomen.
Indien uw online assortiment uit veel artikelen bestaat (bijvoorbeeld 20 duizend) dan zou de opmaak van de
eerste pagina veel tijd in beslag nemen. Door de optie Topartikelen tonen na aanmelden kan de eerste pagina
toch snel worden weergeven. Tevens biedt deze functie u de mogelijkheid om artikelen die u wilt promoten
onder de aandacht te brengen. Zie ook paragraaf 14.1.4

Op elke pagina van het OBS wordt linksboven de afbeelding getoond die u heeft geselecteerd bij Logo header.
Een afbeelding van 72dpi is voldoende. De verhouding breedte : hoogte is 6 : 1
Op de eerste pagina kunt u ook nog een afbeelding tonen. Ook hier kunt een promotie afbeelding opgeven,
maar zeker zo belangrijk is de herkenbaarheid van uw bedrijf voor uw klant. Ook hier is een JPG of PNG bestand
van 72 dpi voldoende. De verhouding breedte : hoogte is 3 : 1. U selecteert het bestand bij Afbeelding (home) .
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Het OBS kan in vier talen worden gebruikt. Het gaat hierbij niet om productgegevens maar om de interface,
disclaimer en voorwaarden. Per taal (Nederlands, Engels, Duits en Frans) kunt u de volgende voorkeuren
vastleggen.
Door een vinkje te plaatsen in de optie (NL, UK, DE of FR) kunt u de taalkeuze mogelijkheid in het OBS aan- of
uitzetten. Heeft u het vinkje geplaatst dan is de taal beschikbaar in het OBS.
Vervolgens selecteert u het bestand waarin de (welkom)tekst staat. Dit is een standaard tekst (.txt) bestand. De
inhoud van bestand wordt als welkom tekst op de home pagina geplaatst.
Daarna geeft u het bestand waarin uw voorwaarden zijn opgenomen aan. Dit kan een tekstbestand, maar ook
een PDF bestand zijn. Dit zelfde geldt voor de disclaimer en privacyverklaring.
Dan zijn er nog de e-mail teksten. Uw klant krijgt een e-mailbericht met daarin de logincode en wachtwoord
voor het Onlinebestelsysteem. Ook ontvangt uw klant eer bericht als het account (tijdelijk) wordt gesloten. In
de map ..\Pafin2\Sjablonen staan van beide berichten een voorbeeld. Ook deze kunt u per taal instellen.
Een tekst voor de aanmelding en een tekst voor de afmelding.

Ook al heeft u uw teksten maar in één taal beschikbaar, dan moet u deze toch per taal opgeven.

Nadat u alle instellingen heeft gedaan klikt op de knop Opslaan
het OBS gestuurd.

. Uw instellingen worden bewaard en naar

14.1.3 Productcategorieën
In paragraaf 13.2 leest u meer over de productcategorieën. De categorie afbeelding en de meta gegevens zijn
voor het OBS niet relevant.

14.1.4 Topartikelen
Nadat uw klant is ingelogd op het OBS zullen eerst de topartikelen worden getoond (indien deze functie is
geactiveerd, zie paragraaf 14.1.2) Op deze manier kunt u de door u geselecteerde artikelen onder de aandacht
brengen bij uw klanten. Daarnaast kunnen deze ook worden gebruikt om de eerste pagina sneller te laden. Niet
het gehele online assortiment wordt ingelezen, maar slechts een selectie daaruit.
Op dit tabblad vind u alle artikelen terug die als topartikel zijn aangemerkt. Met de knop Verwijderen kunt u
een artikel uit lijst topartikelen verwijderen. Het artikel blijft online gewoon beschikbaar.
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14.1.5 Berichtenverkeer
Zoals eerder gezegd wisselt Pafin informatie uit met het OBS. Dit gebeurt op basis van SOAP berichten. Zodra u
een verkoopprijs wijzigt wordt deze wijziging in een bericht geplaatst en naar de webserver gezonden. Indien u
het programma Pacon heeft geïnstalleerd gaat dit volledig automatisch. Als dit om welke reden dan ook niet
functioneert kunt het berichtenverkeer handmatig afhandelen.
Op het tabblad Uitgaand staan alle berichten die nog verzonden moeten worden (of al verzonden zijn). Door
op de knop Start te klikken wordt de berichten die klaar staat voor verzending naar het OBS gestuurd.
Berichten die correct door het OBS zijn verwerkt worden aangeduid met een . Is een bericht afgewezen dan
wordt deze aangeduid met een . Met de knop Raadplegen kunt u dit bericht opnemen. En de oorzaak
achterhalen. Doet u dit bij voorkeur met een medewerker van de Pafin helpdesk.
Op het tabblad Inkomend staan alle binnengekomen onlineorders. Als de onlineorders niet automatisch zijn
binnengekomen kunt u met de knop Start . Indien er nieuwe onlineorders worden deze nu opgehaald. Ziet u
deze nu in de lijst staan dan klikt op de knop Importeren . De orders worden nu in Pafin ingelezen.

14.1.6 Handmatig berichten aanmaken
Zoals gezegd worden de mutaties die u, of uw collega`s, in Pafin doen automatisch doorgestuurd naar het OBS.
Er zijn echter uitzonderingen denkbaar, bijvoorbeeld gekoppelde maatwerkprogrammatuur of het tijdelijk
gesloten OBS, dat niet alle mutaties zijn doorgevoerd. Om het OBS te actualiseren kunt u via he tabblad
Handmatig per gegevenssoort bepalen dat het OBS opnieuw wordt gevuld. Doet u dit altijd in overleg met de
Pafin helpdesk. U krijgt dan ook de code om deze functie te activeren.
Een voorbeeld van handmatig uploaden. U heeft een groot aantal afbeeldingen in de bestandmap aangepast,
maar deze hebben dezelfde naam gehouden. Deze actie gaat buiten Pafin om. Zolang een artikel niet wordt
gemuteerd zal de nieuwe afbeelding dan ook niet naar het OBS worden verzonden. Door de upload actie nu
handmatig te forceren is het OBS weer actueel.

14.2 Artikelen beschikbaar stellen
U kunt zelf bepalen welke artikelen uw voor onlineverkoop beschikbaar wil stellen. Via het menupad
Stamgegevens / Artikelen selecteert u het gewenste artikel. Op het tabblad Algemeen plaatst u vervolgens een
vinkje in de optie Artikel beschikbaar in het onlinebestelsysteem.

Het tabblad Onlinebestelsysteem wordt n u geactiveerd. Op dit tabblad kunt u uitgebreide Productinformatie
opgeven. Pafin ondersteunt geen html velden, maar in het OBS wordt dit in html weergegeven. Met html tags
als <b> en </b> kunt een stuk tekst vet tonen. Via de knoppen
kunt u product- artikelomschrijving in
een andere taal opgeven. Op het tabblad algemeen kunt u ook de het veld uitgebreide omschrijving gebruiken.
Vervolgens moet u aangeven tot welke Productcategorie het artikel behoort. Een artikel kan in meerdere
categorieën voorkomen. Wilt een artikel wel tonen in het OBS maar kan het niet online besteld worden dan
kunt u de optie Prijs op aanvraag aanvinken. Uw klanten kunnen wel kennis nemen van het product maar het is
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niet online te bestellen. Selecteert u de optie Topproduct dan zal het artikel op de eerste pagina worden
getoond na het aanmelden (zie paragraaf 14.1.2)

In de huidige versie is het nog niet mogelijk om samengestelde producten, artikelen met een volgartikel op te nemen in het OBS. Ook is de
functie gerelateerde producten niet beschikbaar.

Belangrijk voordat u een artikel toevoegt aan het OBS is dat alle gegevens correct zijn ingevuld. Denkt
aan de juiste verkoopprijs, prijs-/kortingsafspraak, productinformatie, afbeeldingen en datasheet.
Nadat u het artikel online beschikbaar heeft gesteld staat het icoontje

afgebeeld.

De methode zoals hierboven beschreven is geschikt om één artikel toe te voegen aan het OBS. Ook kunt een
hele artikelgroep in één keer toevoegen. U volgt hiervoor het menupad Stamgegevens / Groepen / Artikelen en
selecteer de gewenste groep en klikt op de knop Wijzigen. Kies het tabblad Onlinebestelsysteem.
In de boomstructuur selecteert u de productcategorie.
Vervolgens bepaalt u welke actie u voor de artikelen uit
deze groep wilt uitvoeren (toevoegen of verwijderen uit de
productcategorie). Nadat u dit heeft bepaalt klikt op de kop
Start. De koppelingen worden aan- of ongedaan gemaakt.
Ook kunt u op deze wijze een gehele groep artikelen in één keer toevoegen aan of verwijderen uit het OBS.

14.3 Klanten toegang verlenen
Als het OBS is ingericht kunt u klanten toegang gaan verlenen tot
het systeem. Let u hierbij op dat de klantgegevens, instellingen,
kortingen en prijsafspraken juist zijn!
Per klant kunt u voor meerdere (contact)personen een account
in het Onlinebestelsysteem aanmaken. Elke contactpersoon kan
zo zijn/haar eigen voorkeuren beheren en de status van de eigen
online orders volgen.
De eerste stap is de klant (debiteur) activeren. U volgt hiervoor
het menupad Stamgegevens / Debiteuren, selecteert de
gewenste debiteur en klikt op de knop Wijzigen. Op het tabblad
Extra plaatst u vinkje bij Klant activeren in onlinebestelsysteem.
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Vervolgens klikt op de knop OK. De klantgegevens, condities, afspraken en afleveradressen worden nu naar het
OBS gezonden. In het bladerscherm Debiteuren staat nu het icoontje afgebeeld.
Nu de klant is geactiveerd kunt u een login account voor de contactpersonen aanmaken. U selecteert de
betreffende debiteur en gaat naar het tabblad Contactpersonen. Selecteer de gewenste contactpersoon en klik
op knop Wijzigen, of maak een nieuwe aan met de Toevoegen.
Op het tabblad Algemeen moet het emailadres van contactpersoon ingevuld en uniek zijn. Vervolgens
selecteert u het tabblad Onlinebestelsysteem. Door eenvoudig een vinkje te plaatsen in de optie
Contactpersoon kan online bestellen activeert u het account.
Daarnaast kunt u nog twee instellingen doen. De toegang
voor de contactpersoon tijdelijk blokkeren en heeft u de
mogelijk om de Prijsinformatie wel of niet te tonen. Dit kan
bijvoorbeeld van toepassing zijn voor service monteurs.
Deze kunnen wel bestellen maar zien geen prijzen.
Nadat u de instellingen heeft gedaan klikt op de knop OK. De contactpersoon ontvangt een e-mail met daarin
zijn of haar toegangscode en wachtwoord.
U moet een uniek emailadres invoeren bij de contactpersoon om een login account aan te kunnen
maken. Het emailadres dient als gebruikerscode.
Als het e-mailadres van de contactpersoon wijzigt is het niet wenselijk om een nieuw account aan te maken.
Deze persoon kan zijn/haar online historie dan niet meer inzien. U kunt nu bij de een contactpersoon het emailadres wijzigen door op de knop met het slotje te klikken. Het invoerveld voor e-mailadres wordt nu
vrijgegeven. Bij het opslaan wordt gecontroleerd op het opgegeven e-mailadres uniek is.

14.4 Onlineorders
Orders die uw klanten online invoeren worden geïmporteerd in Pafin en komen in de orderadministratie te
staan. U volgt het menupad Verkoop / Orders en klikt op het tabblad Online orders. U opent de order en komt
dan in het reguliere order formulier terecht. Voordat de order wordt opgenomen moet u deze accepteren. Dit
is een bewuste keuze binnen Pafin. Er kunnen foutieve gegevens in Pafin zijn ingevoerd, maar ook uw klant kan
zich hebben vergist. Bijvoorbeeld in bestelde aantallen of een heel onlogische combinatie van producten.

Uw klanten kunnen online een nieuw afleveradres opgeven. Bijvoorbeeld een project locatie. Als u twijfels
heeft over de juistheid van dit nieuwe afleveradres kunt u dit verifiëren bij uw klant. U moet akkoord geven bij
een nieuw afleveradres door de om de order te accepteren.
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Theoretisch zijn de prijzen in het Onlinebestelsysteem gelijk aan die van Pafin. Door een technische euvel wat
niet is opgemerkt of niet is opgevolgd zou er een online order binnen kunnen komen met een prijsafwijking. Dit
wordt Pafin gedetecteerd. U kunt de prijzen handmatig aanpassen of akkoord gaan met de prijsafwijking.
Vervolgens plaatst u een vinkje bij Accepteren en klikt op OK om de order op te nemen in het verkoopproces.
Uw klant kan het orderproces volgen in het Onlinebestelsysteem.
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15
Logistiek
Uw zending direct aanmelden bij uw vervoerder. Door vanuit Pafin een koppeling te maken met het systeem
van uw vervoeder kunt u uw zending eenvoudig aanmelden. De module Logistiek kan alleen gebruikt worden in
combinatie met de module Order.

15.1 Vervoeder instellen
U koppelt uw vervoeder aan een verzendwijze. U volgt het menupad Stamgegevens / Verzendwijzen en
selecteert de gewenste verzendwijze of u maakt een nieuwe aan.

Bij het veld Vervoeder kiest u één van de beschikbare vervoerders.
Op dit moment is een koppeling beschikbaar met Sendparcel (DHL). Wilt u gebruik maken van de deze
mogelijkheid maar staat uw vervoerder hier niet bij? Neemt u dan contact met ons op.

15.1.1 Sendparcel (DHL particulier)
Voor standaard colli zendingen kunt u gebruik maken van DHL4YOU. Ook voor zakelijke zendingen kunt u deze
vervoederen kiezen. Meer informatie is beschikbaar via Sendparcel.

15.1.2 Sendparcel (DHL zakelijk)
Voor palletzendingen of buitenlandse leveringen moet u gebruik maken van DHL EUROPLUS. Ook hierover kunt
u meer informatie vinden bij Sendparcel.
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15.2 Zending aanbieden
Zodra u een pakbon maakt waarbij u een verzendwijze heeft gekozen waaraan een vervoerder is gekoppeld
verschijnt na het reguliere scherm Order verwerken. Dit handelt u op de gebruikelijke wijze af.
Vervolgens verschijnt het scherm Zending aanmelden. U
kunt nu de Verzendwijze nog aanpassen en het aantal Colli
opgeven. (bij palletzendingen geeft u het aantal pallets op)
Dan klikt u op de knop Aanmelden. Pafin maakt nu
verbinding met de server van de geselecteerde vervoerder.
De vervoerder genereert voor elke colli (of pallet) en label
en een bijbehorende Track & Trace code. Deze code wordt
tevens op de pakbon vermeld. U klant kan de zending zo
eenvoudig volgen.
Als laatste stap klikt u op de knop Afdrukken. De labels worden nu
als PDF document in de webbrowser getoond. Vanuit de
webbrowser kunt u het label afdrukken.

U plakt het label op de colli of pallet en uw zending wordt door de vervoerder afgehaald. Dit is afhankelijk van
de gemaakte afspraken.
Opmerking. In de vorige versie van Pafin kon u staatnaam en huisnummer in één adresregel opgeven.
Vervoerders werken echter met gescheiden velden staat, huisnummer en toevoeging. U kunt in Pafin beide
gebruiken. Wanneer u een zending aanbied en het veld huisnummer is niet ingevoerd dan verschijnt een
popup scherm waarin u dit moet aanpassen. Doet u dit niet dan krijgt u een foutmelding.

Pafin 2.71

|158

Logistiek| Hoofdstuk 15

15.3 Zending opnieuw aanbieden
Stel uw pakket is om voor reden dan ook niet opgehaald of afgegeven bij een afgiftepunt. Na 14 dagen vervalt
de geldigheid van uw label. Wilt u pakket alsnog verzenden kan u vrij éénvoudig een nieuw label aanvragen. U
volgt het menupad Verkoop / Pakbonnen en selecteert de gewenste pakbon. Met de knop Raadplegen krijgt u
de pakbon in uw scherm. Vervolgens klikt u op de knop Zending (opnieuw) aanbieden. Het proces herhaalt zich.

15.4 Track & Trace / label opnieuw afdrukken
De aangemaakt verzend labels kunt u bij de pakbon terug vinden op het tabblad Track & Trace van de pakbon.
U klikt met de rechter muisknop op het gewenst label. U kunt nu kiezen om het verzendlabel opnieuw af te
drukken en naar de Track & Trace pagina van de vervoerder te gaan.
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16
Minas
De module Minas is speciaal ontwikkelt voor de foeragehandel. Per artikel kunt u de Minas gegevens
vastleggen en per factuur worden de gegevens van de levering vastgelegd. Op deze wijze kunt u het
voerjaaroverzicht per klant generen en digitaal aangifte doen.

16.1 Mineralen administratie
De module Minas is een aanvulling op Pafin. In deze paragraaf leest u waar u aanvullende informatie kunt
invoeren om het voerjaaroverzicht voor uw klanten te generen en digitaal aangifte te doen.
U volgt het menupad Stamgegevens/Artikelen. Zoekt het gewenste artikel en klikt op de knop Wijzigen. Op het
artikelformulier kunt u op het tabblad Minas de mineralengegevens invoeren.

De waarden stikstof en fosfaat geeft u op in grammen per kilogram drogestof. Tevens kunt u hier het
percentage drogestof vastleggen. Let u op bij de VEM waarde. Bij ruwvoer is deze per kilogram/drogestof bij
overige producten per kilogram/product. Bij de rubrieken bepaalt u in welke aangifte het artikel terecht komt.
Vinkt u de optie Opnemen in elektronische aangifte uit dan worden leveringen van dit artikel wel vermeld op
het voerjaaroverzicht (overzicht voor uw klant) maar niet in de digitale aangifte RVO.
Deze waarden worden standaard overgenomen zodra u factuurregel aanmaakt. U kunt deze waarden echter
per factuurregel aanpassen (bijvoorbeeld als het percentage drogestof afwijkt). De waarde die op de
factuurregel worden vastgelegd worden overgenomen op het voerjaaroverzicht en de aangifte.
Mogelijk moet u bij het invoeren van een factuurregel aangeven voor welke staldiersoort de betreffende
levering is. Hiervoor kunt u een standaard tabel aanleggen. U volgt hiervoor het menupad Stamgegevens /
Staldiersoorten. Let u wel op dat u de voorgeschreven codering aanhoud. Deze wordt gebruikt voor de digitale
aangifte.
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16.2 Klantgegevens
Ook bij uw klanten moet een aantal extra gegevens vastleggen. U klantgegevens kunt u beheren zoals
beschreven in paragraaf 2.25. Op het klantformulier kunt u op het tabblad Algemeen het relatienummer en
UBN vastleggen. Is het relatienummer niet bekend dan is het KvK nummer van belang bij de digitale aangifte.

Wilt u een klant uitsluiten van de digitale aangifte Voerjaaroverzicht dan geeft u bij het veld
relatienummer de waarde “geen” op (bijvoorbeeld als u aan een handelaar factureert).

16.3 Minas facturen maken
Het aanmaken van een verkoopfactuur gaat op dezelfde wijze zoals beschreven in paragraaf 7.1. Selecteert u
echter een artikel waar Minas van toepassing is, dan verschijnt een extra informatieblok in de
rechterbovenhoek van het invoerscherm. Hier zullen de Minas waarden automatisch worden ingevuld. U kunt
deze echter wijzigen. Vervolgens moet u de leverdatum opgegeven. Deze kan afwijken van de factuurdatum.
Indien de levering van het voer betrekking heeft op staldieren dan moet u dit ook op de factuurregel
vermelden. U kunt een keuze maken uit de door u ingevoerde staldiersoorten.

16.4 Voerjaaroverzicht
Hoewel niet meer van toepassing wordt het “papieren” Voerjaaroverzicht in de praktijk nog wel gebruik. Het
verstrek uw klant informatie. Bijvoorbeeld voor het invullen van de BEX en Kringloopwijzer. U volgt het
menupad Minas / Voerjaaroverzicht.
De eerste maal moet u uw eigen gegevens vastleggen. U geeft uw bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats
en registratienummer op. Tevens kunt u nog bepalen of uw het adreslabel links of recht afgedrukt wilt hebben.
Dit t.b.v. het gebruik van venster enveloppe.
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Nadat u uw eigengegevens heeft ingevoerd klikt u op de knop
Algemeen en kunt u het Voerjaaroverzicht creëren.

. Daarna klikt u weer op het tabblad

Als eerste selecteert u het boekjaar waar het voerjaaroverzicht betrekking heeft. Vervolgens kunt aangeven of
u het overzicht voor slecht één klant wilt genereren. Kiest u hiervoor dan moet u vervolgens een klant
selecteren. Indien u één klant heeft geselecteerd dan kun u er ook voor kiezen om de uitvoer te exporteren
naar Microsoft Excel. Tot slot kunt u aangeven of u het Voerjaaroverzicht wilt specificeren per diersoort.
Heeft u alle instellingen gedaan dan klikt u op de knop OK. Het Voerjaaroverzicht wordt nu aangemaakt.

16.5 Digitale aangifte
Met ingang van 2014 is het verplicht de aangifte digitaal te doen. Hiervoor kunt u binnen Pafin de speciaal
ontwikkelde aangifte module voor gebruiken. U volgt het menupad Minas / Aangifte.
Voordat u de eerste keer aangifte gaat doen moet u uw eigengegevens en de webservice instellingen
vastleggen. U klikt op het tabblad Instellingen. U geeft vervolgens uw bedrijfsnaam, adres, postcode,
woonplaats en registratienummer op.

Daarna geeft u de aan te roepen webservice (https://webapplicaties.agro.nl/wsVJO/VjoService) op. Van het
RVO heeft u (na aanvraag) een gebruikerscode en wachtwoord ontvangen. Ook deze geeft u beide in dit
scherm op. Nadat u alle gegevens heeft ingevoerd klikt u op de knop Opslaan. De instellingen liggen nu vast.
U klikt nu weer op het tabblad Aangifte. Vervolgens selecteert u het boekjaar waarover u aangifte wilt doen. U
kunt kiezen de aangifte voor één klant te genereren of direct voor al uw klanten. Als u uw selectie heeft bepaalt
klikt op de knop Start. De aangifte(n) word(en)t nu gegenereerd en klaar gezet voor verzenden.

Indien u voor de eerste keer een digitale aangifte gaat doen is het aan te bevelen een test in te sturen. Dit
doet u eenvoudig door een vinkje te plaatsen in “Genereer aangifte t.b.v. test”. De aangifte die u nu
verstuurd zal niet worden verwerkt door RVO.

Pafin 2.71

|163

Minas | Hoofdstuk 16

De zojuist aangemaakt aangiftes staan nu klaar voor verzending. U klikt op het tabblad Verzenden.

Om de aangifte(n) in te sturen klikt u op knop Verzenden. Pafin maakt nu contact met de opgegeven webserver
en stuur de aangifte in. Als de aangifte correct ontvangen is wordt deze gemarkeerd met een
aangifte niet kan worden verwerkt ziet u een
gegenereerd en ingezonden.

. Indien de

. Een niet verwerkte aangifte zal opnieuw moeten worden

Een aangifte die niet verwerkt kan worden kunt u analyseren door op de knop Raadplegen te klikken en
vervolgens op de knop Ontvangen. U ziet dan de inhoud van het bericht (aangifte).
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17
Dossier
Het digitale dossier in Pafin biedt u de mogelijk om documenten op te slaan in de database en te koppelen aan
een boekstuk, order of factuur. Op basis van rollen kunt u rechten toekennen wie een document kan inzien. De
opgeslagen bestanden staan in de database en zijn daardoor niet direct vanuit de Windows verkenner of ander
programma te openen.
De dossier database bestanden staan in een sub-map van de administratie.

17.1 Gebruikers en rollen
Als applicatiebeheerder moet u gebruikers toegang verlenen tot het dossier en rollen toekennen. Op basis van
de huidige versie zijn en vijf rollen: Financieel, Verkoop, Inkoop, Logistiek en Werkplaats. U kunt dit instellen via
het menupad: Beheer / Gebruikers

Belangrijk! Elke gebruiker heeft een “onzichtbare” unieke ID. Als een gebruiker eigenaar is van een dossier
en u verwijdert deze gebruiker dan gaat het eigenaarschap verloren. Een nieuwe gebruiker aanmaken
met dezelfde gebruikerscode biedt geen oplossing omdat deze gebruiker een nieuwe unieke ID krijgt.

17.2 Dossiers automatisch koppelen
Via het menupad Beheer / Administratie kunt u op het tabblad Dossier aangeven of een dossier automatisch
aan de volgende processtap moet worden gekoppeld.
Als u bij een verkooporder een dossier aanlegt kan dat
automatisch aan de factuur worden gekoppeld die
daaruit volgt (niet van toepassing bij verzamelfacturen).
Op deze manier zijn gerelateerde documenten snel
toegankelijk.
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17.3 Tijdelijke map om bestanden te openen
Als een bestand vanuit een dossier wordt geopend (om in te zien) dan wordt het bestand uit de database
gehaald en opgeslagen in een tijdelijke bestanden map. Nadat u het dossier sluit zal Pafin proberen de nog
aanwezige “tijdelijke” bestanden te verwijderen. Het kan echter zijn dat het bestand niet kan worden
verwijderd omdat het nog is geopend buiten Pafin. Het bestand blijft dan bestaan totdat u Pafin de volgende
keer afsluit.
Nu kan het zijn dat dit documenten zijn die niet voor iedereen toegankelijk zijn. Het is verstandig om elke
gebruiker van een lokale map op zijn/haar computer of profiel gebruik te laten maken. Dit moet per gebruiker
worden ingesteld via menupad Bestand / Voorkeuren. Als u niets
insteld worden de standaard tijdelijke (netwerk) map van Pafin
gebruikt. Hier hebben alle gebruikers toegang toe.
Om er zeker van te zijn geopende bestanden worden
verwijderd bij het afsluiten van de computer is het gebruik
van een RAM drive aan te bevelen. Uw systeembeheerder
kan dit voor installeren.

17.4 Dossier aanmaken
U kunt vanuit meerdere schermen een dossier aanmaken. Dit gaat in alle schermen op dezelfde manier. In dit
voorbeeld gaan we uit van een verkooporder. U heeft een verkooporder geopend en klikt op de knop Dossier.

Vervolgens krijgt u de vraag of u deze order aan een bestaand dossier wilt koppelen. Beantwoord deze vraag
met Nee (koppelen komt later). Vervolgens krijgt u het dossierscherm te zien. U kunt het dossier een Naam
geven en aanvinken voor welke rollen het dossier toegankelijk (zichtbaar) is.
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Via de knop Toevoegen kunt u een bestand aan het dossier toevoegen. Ook is het mogelijk om één of meerdere
bestanden vanuit de Windows verkenner naar de bestandenlijst te slepen. Deze sleep functie werk alleen
vanuit de Windows verkenner. Per document kunt u aangeven voor welke rol het toegankelijk is. Zo kunt u
binnen een dossier regelen dat bijvoorbeeld vervoersdocumenten wel zichtbaar zijn voor logistiek maar inkoop
facturen niet. Als eigenaar heeft u altijd toegang tot een document.
Alleen de eigenaar kan een document uit een dossier verwijderen. De eigenaar van een dossier kan het hele
dossier verwijderen (inclusief de documenten in het dossier).
Door een dossier te archiveren sluit u uit dat andere gebruikers of processen het dossier kunnen koppelen. Het
dossier blijft altijd toegankelijk.
U kunt een document eenvoudig openen met een dubbelklik op het document uit de bestandenlijst. Het wel
noodzakelijk dat u voor het gekozen documenttype het bijbehorende programma heeft geïnstalleerd. Als u
bijvoorbeeld een Excel document selecteert kan dat alleen geopend als u Microsoft Excel heeft geïnstalleerd (of
een alternatief).

17.5 Dossier koppelen en ontkoppelen
Stel u heeft een project waarbij meerdere in- en verkooporders zijn betrokken. U klikt in een order op de knop
Dossier en beantwoord de vraag of u de order wilt koppelen aan een bestaand dossier met Ja. Vervolgens
selecteert u het gewenste dossier. Alle gezamenlijk documenten van het project zijn nu beschikbaar.
Het u per abuis een boekstuk, order of factuur gekoppeld aan een dossier dan kunt u deze koppeling ongedaan
maken met de toets combinatie Control+Shift+D.

17.6 Dossiers beheren
Vanuit een order, factuur of boekstuk kunt het dossier direct benaderen. Via het menu Dossier krijgt u toegang
tot alle dossiers in Pafin waartoe u in uw rol bent gematigd.

In het bladerscherm kunt u filteren op Eigen dossiers en Gearchiveerde dossiers. Nadat u het dossier heeft
geopend kunt documenten toevoegen, inzien en verwijderen (verwijderen kan alleen als u eigenaar bent van
het document of dossier). Rechten wijst u eenvoudig toe door een vinkje te plaatsen.
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18
Beheer
Met de beheerfuncties kunt u de applicatie instellen en beheren. Ten minste één van de gebruikers dient
toegang te hebben tot de beheerfuncties. U kunt dit regelen bij de gebruikersbevoegdheden.

17.1 Licentiegegevens
Als u Pafin voor de eerste maal heeft geïnstalleerd wordt u na het starten van de applicatie gevraagd om uw
licentiegegevens in te voeren. Deze staan op het licentieformulier dat u heeft ontvangen. Het is belangrijk dat u
de gegevens identiek overneemt. Let hierbij op hoofdletters en spaties. Indien u uw bestaande licentie
opwaardeert ontvangt u een nieuw licentieformulier en dient de gegevens in te voeren. U volgt het menupad
Beheer / Licentiegegevens.

Heeft u alle licentiegegevens correct ingevoerd, dan zal de knop OK worden vrijgegeven. Vervolgens klikt u op
deze knop en de licentiegegevens worden opgeslagen. Om de nieuwe licentie te activeren dient u Pafin af te
sluiten en opnieuw te starten.

17.2 Gebruikers
Om met Pafin te kunnen werken zal een gebruiker zich moeten aanmelden met een gebruikerscode en een
wachtwoord. Zo kunnen alleen geautoriseerde gebruikers toegang krijgen tot de gegevens. Vervolgens kunt u
binnen de applicatie aan gebruikers verschillende bevoegdheden toekennen. Zo kunt u iemand van de afdeling
verkoop de toegang tot de financiële administratie ontzeggen. Via het menupad Beheer / Gebruikers komt u in
het bladerprogramma van de applicatiegebruikers. Met de knoppen Toevoegen, Wijzigen en Verwijderen kunt
u respectievelijk een nieuwe gebruiker aanmaken, van een bestaande gebruiker het wachtwoord en
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bevoegdheden wijzigen of een gebruiker laten vervallen. Nadat u uw keuze heeft bepaald wordt het formulier
om de gegevens van de gebruiker te muteren geopend.

In het veld code staat geeft u de gebruikerscode op waarmee de gebruiker zich kan aanmelden. Vervolgens
geeft u de naam van de gebruiker op. Deze wordt na het aanmelden rechts onder in de statusbalk
weergegeven. Vervolgens kunt u een wachtwoord van maximaal 8 posities opgegeven. Het wachtwoord is
hoofdletter gevoelig.
Op de tabbladen financieel, verkoop, inkoop, voorraad, werkplaats, CRM, stamgegevens en beheer kunt u aan
de gebruiker bevoegdheden toekennen. Indien u de optie aan vinkt heeft de gebruiker toegang tot dat
programma onderdeel. Onderdelen waartoe een gebruiker geen toegang heeft worden gedimd weergegeven
in de menubalk, bladerprogramma’s en formulieren.
Op het tabblad Beheer kunt u nadat de gebruiker voor de eerste keer is aangemaakt aangeven welke
administratie er voor die gebruiker zichtbaar zijn.

17.3 Wijzigen eigen wachtwoord
Elke gebruiker heeft de mogelijkheid zijn of haar eigen wachtwoord te wijzigen. U volgt het menupad Bestand /
Wijzigen eigen wachtwoord. Vervolgens moet u eerst uw oude (huidige) wachtwoord invoeren. Indien dit
wachtwoord juist is ingevoerd of u heeft nog geen wachtwoord, dan worden de velden nieuw wachtwoord en
verificatie geactiveerd. Vervolgens typt u in beide velden uw nieuwe wachtwoord in en klikt u op de knop OK.
Vanaf nu kunt u uw nieuwe wachtwoord gebruiken.

17.4 MDI tabbladen
Met de MDI (Multi Document Interface) tabbladen heeft u de mogelijkheid om snel te switchen tussen
verschillende taken. Nadat u een programmaonderdeel heeft gestart wordt dit weergegeven op een MDI
tabblad. Door deze visuele weergave kunt met één klik van onderdeel wisselen.
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U kunt de MDI tabbladen zelf instellen via het menupad Bestand / Voorkeuren. U plaatst een vinkje in “MDI
tabbladen tonen”. Vervolgens kunt u bij Soort aangeven in welke opmaak de tabbladen moeten worden
getoond en bij Positie kunt u kiezen of de tabbladen boven of onder worden weergegeven.

17.5 Printers
Al uw printerwerk wordt naar de standaard printer gestuurd. Pafin neemt deze bij het starten van de applicatie
over van Windows. Onder in de status balk ziet u de naam van de standaardprinter. Nu zijn er twee manieren
om uw printwerk om te leiden naar een andere printer. De eerste methode is de standaard printer wijzen. U
volgt het menupad Bestand / Printerinstelling. U komt dan in het Windows scherm printerinstelling. U kunt nu
een geïnstalleerde Windows printer kiezen. Vervolgens klikt u op de knop OK en de zojuist gekozen printer is
nu de standaard printer. Al uw printwerk zal nu naar deze printer worden gestuurd. In de statusbalk ziet u de
naam van de standaardprinter staan.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid om bepaalde printopdrachten niet naar de standaard printer te sturen maar
om te leiden naar een andere printer. Bijvoorbeeld: al uw printerwerk gaat naar de standaardprinter. Deze is
gevuld met blanco papier. U wilt uw facturen echter afdrukken op een andere printer waarin u uw briefpapier
heeft geplaatst. Dit kunt u doen door de printopdracht van de facturen om te leiden naar een andere printer. U
volgt het menupad: Beheer / Voorkeuren en klikt vervolgens op het tabblad Printers. Vervolgens kunt u voor de
daar genoemde printopdrachten de door u gewenste printer opgeven.

17.6 Variabele lay-outs
Voor diverse uitgaande documenten als orderbevestigingen, pakbonnen, facturen en rekeningoverzichten
biedt Pafin u de mogelijkheid om de standaard lay-out aan te passen. U volgt het menupad Beheer / Variabele
lay-outs. Vervolgens komt u in het bladerenprogramma waarin alle aangemaakte lay-outs worden weergeven.
De nummers 1 t/m 19 zijn systeemlay-outs. Wij adviseren u deze niet aan te passen. Indien u een afwijkende
factuurlay-out wilt maken adviseren wij u een geheel nieuwe lay-out te maken.
U klikt op de knop Toevoegen en het formulier voor de basisgegevens van de lay-out verschijnt. De lay-out
krijgt automatisch een nummer, u kunt dit aanpassen. Vervolgens geeft u een korte omschrijving op. Bij soort
geeft u aan om welke type lay-out het gaat. Vervolgens klikt u op de knop Lay-out aanpassen. Afhankelijk van
de door u gekozen soort wordt een nieuwe lay-out aangemaakt met daarop alle basis elementen die voor dit
document beschikbaar zijn. U kunt deze basis elementen met drag-and-drop binnen de band verplaatsen. U
kunt bijvoorbeeld het totaal van de factuur niet in het hoofd van de pagina plaatsen. U kunt basis elementen
ook niet verwijderen van de lay-out. Indien u een basis element niet wilt tonen, dan klikt u deze met de
rechtermuisknop aan en kiest Verbergen. Dit element zal dan niet worden getoond op het af te drukken
document. Ook kunt u de eigenschappen van een element aanpassen. U klikt met de rechtermuisknop op het
element en kiest Eigenschappen. In het eigenschappen formulier kunt u de onderstaande instellingen doen.
U kunt er ook voor kiezen een bestaande lay-out te kopiëren en deze naar wens aan te passen.
Ook kunt u zelf elementen toevoegen aan de lay-out. Dit kunnen teksten of afbeeldingen zijn. Zo kunt u
bijvoorbeeld uw logo afdrukken of een extra tekst op uw factuur afdrukken. Een zelf aangemaakte tekst of
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afbeelding kan op elke locatie van de lay-out worden geplaatst. U klikt op de menu optie Bestand vervolgens
kiest u Nieuwe tekst. Er wordt een nieuw element op de lay-out geplaatst.
Vervolgens past u de eigenschappen van het nieuwe element aan en sleept het naar de gewenste positie. U
kunt een zelf aangemaakt element verwijderen door het met de rechtermuisknop aan te klikken en
Verwijderen te kiezen.

Zoals gezegd kunt u ook een afbeelding op de lay-out plaatsen. U kiest dan Nieuwe afbeelding uit het menu.
Vervolgens selecteert u de gewenste afbeelding en klikt op OK. De afbeelding wordt nu op de lay-out geplaatst.
Vervolgens sleept u hem naar de gewenste positie.
Als de lay-out klaar is, dan kiest u het menupad Bestand / Opslaan. U kunt de lay-out nu gebruiken bij het
afdrukken van documenten.
Indien er bij een product update een nieuw lay-out bestand wordt aangeleverd, zal dit het oude bestand
overschrijven. U zult uw eigen lay-outs dan opnieuw moeten maken. Dit wordt op de aankondiging van de
update wel aan u gemeld.

17.7 E-mail
U kunt vanuit de applicatie documenten (zoals facturen, orderbevestigingen en inkooporders) direct per e-mail
verzenden. Dit wordt volledig door de applicatie verzorgd. Het document wordt in PDF formaat opgeslagen in
de documentenmap (zie paragraaf 2.3.2) en vervolgens als bijlage verzonden.
Pafin verstuurt uw mail zelfstandig via SMTP (simpel mail transport protocol). Hiervoor dient u de uitgaande
mailserver en het poortnummer op te geven. De mailserver gegevens heeft u ontvangen van uw internet
provider, het poortnummer is doorgaans 25.

Via het menupad Beheer / Voorkeuren komt u bij de applicatie instellingen. U klikt vervolgens op het tabblad
Mailserver. U geeft nu de uitgaande mailserver en poortnummer op.
Doorgaans is er voor het versturen van e-mail geen geverifieerde aanmelding nodig. Is dit wel het geval dan
vinkt u deze optie aan en geeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord op. Deze zijn door de provider aan u
verstrekt.
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In paragraaf 2.3.2 leest u de instellingen die u per administratie moet instellen om van e-mail gebruik te
kunnen maken.
Alle verzonden e-mailberichten worden op vastgelegd in een logboek. U kunt het logboek inzien door het
menupad Beheer / Logboek e-mailberichten te volgen.

17.8 E-mail handtekening
U kunt aan u uitgaande e-mailberichten een handtekening koppelen. U kunt hier een ‘plat’ tekstbestand
gebruiken. Deze bieden u echter geen opmaak mogelijkheden zoals: lettertype, schrift en afbeeldingen. Indien
u hier wel gebruik van wilt maken kunt u kiezen voor een html opmaak.
In de map ..\Pafin2\Sjablonen vindt u een aantal voorbeelden van handtekeningbestanden. U kunt deze met
een tekst of html editor naar eigen behoefte aanpassen.
Indien u een afbeelding in uw handtekening opneemt en wilt dat deze direct wordt getoond dan kunt deze
met de volgende instructie img src="cid:n:\pafin2\uwlogo.jpg als (verborgen) bijlage meezenden.

17.9 Bestandsbeheer
Met de optie bestandsbeheer krijgt u inzage in de grootte van de database en kunt u beheertaken uitvoeren. U
volgt het menupad Beheer / Bestandsinformatie. U krijgt dan een overzicht van alle relevante database
bestanden te zien. De getoonde waarden geven het aantal records aan.

17.9.1 Wezen
Onder wezen worden ‘child’ records (bijv. factuurregels) verstaan, waarvan het ‘parent’ record (factuur) niet
meer beschikbaar is. Deze situatie kan ontstaan als uw computer bijvoorbeeld vastloopt.
U volgt het menupad Beheer / Bestandsinformatie en klikt op de knop Wezen. U krijgt dan inzage in de
database. Op de verschillende tabbladen worden de relevante Wezen weergegeven. Met de knop Verwijderen
kunt u deze records uit de database verwijderen.
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17.9.2 Evenwicht grootboek
Het grootboek dient ten alle tijden in balans te zijn. Tijdens de invoer van gegevens
wordt dit ook gecontroleerd. Door een beschadiging in de database kan de situatie
ontstaan dat een record verloren gaat, of niet meer wordt getoond. Het grootboek is
dan niet meer in balans.
U volgt het menupad Beheer / Bestandsinformatie en klikt vervolgens op de knop
Evenwicht. Het grootboek wordt nu onderzocht en journaalposten die niet in evenwicht
zijn (debet ≠ credit) worden op het overzicht getoond. U kunt de journaalposten
vervolgens corrigeren.

17.9.3 Postcodetabel
In Pafin wordt standaard de Nederlandse postcodetabel meegeleverd gebaseerd op
plaatsnamen. Als u op een invoer formulier een Nederlandse postcode invoert zal
automatisch de plaatsnaam worden vermeldt. U kunt deze tabel wijzigen en aanvullen via het menupad Beheer
/ Bestandsinformatie. Vervolgens klikt u op de knop Postcodetabel. Wij verzoeken u eventuele fouten aan ons
te melden.
Indien er bij een product update een nieuwe postcodetabel wordt meegeleverd, zal de oude tabel
worden overschreven. Uw wijzigingen zullen dan verloren gaan. Bij de aankondiging van een update
wordt melding gemaakt als er een nieuwe tabel wordt meegeleverd.

17.10 IP data server
Bij gebruik van de IPDS wordt de database via het netwerkprotocol TCP/IP benaderd. De programmatuur en
data zijn van elkaar gescheiden. De twee belangrijkste voordelen hiervan zijn snelheid en veiligheid.
Vanuit de applicatie worden verzoeken en commando’s via het netwerk naar de IP server gezonden. Deze
opdrachten worden nu uitgevoerd op de server (niet meer op het werkstation). Het resultaat van de bewerking
wordt terug gezonden naar de applicatie (Pafin). Dit zorgt voor een aanzienlijke performance verbetering.
Doordat de database door de IPDS wordt benadert en niet meer door de applicatie, is het niet noodzakelijk dat
netwerkgebruikers direct toegang hebben tot de database bestanden (via een netwerkshare). De database
bestanden kunnen dus beter beschermt op de server worden opgeslagen.
De IPDS kent ook nadelen. Zo moet u naast het beheer van Pafin ook zorg dragen voor het beheer van de IP
data server. Een ander punt is dat de werking van de IPDS niet 100% gelijk aan die van de traditionele ISAM
database. Pafin vangt dat in veel gevallen voor u op.

17.11 Records vrijgeven
Als u een verkooporder bewerkt zal deze voor andere gebruikers niet toegankelijk zijn. Indien om wat voor
reden dan uw PC vastloopt, dan zal de IPDS niet het commando “record vrijgeven” ontvangen. De order blijft
dus geblokkeerd. Anders dan bij de ISAM database dient u deze verkooporder nu handmatig vrij te geven.
U volgt met menupad Beheer / Bestandsinformatie. U klikt op het tabblad Records vrijgeven. Vervolgens
selecteert u de geblokkeerde order en klikt op de knop Vrijgeven. U heeft nu weer toegang tot de
verkooporder.
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