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DE PICSOO SOFTWARE
BASISBEGRIPPEN
1. Updates
Picsoo werkt regelmatig nieuwe functies bij die al dan niet toegankelijk zijn, afhankelijk van de
modules waarop de gebruiker zich heeft geabonneerd. U kunt deze nieuwe functies activeren door
op de knop van uw abonnement te klikken. In sommige gevallen kan het nuttig zijn om de cache op
te schonen via de CTRL+SHIFT+R functie in uw Google Chrome browser.

U zult deze verschillende nieuwe functionaliteiten moeten activeren of niet in het menu "Instellingen"
- "Favoriete menu".
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2. Boordtabel
Gekleurde knoppen
Door te klikken op de gekleurde knoppen "Onbetaalde verkoopfacturen", "Onbetaalde
aankoopfacturen" en "Banktegoeden", krijgt u rechtstreeks toegang tot de specifieke schermen
Bedrijfsnaam - boekjaar
Door op de naam van uw dossier te klikken en vervolgens op de knop "kalender", kunt u de periode
wijzigen die in het dashboard wordt weergegeven,
Dit is ook de plaats waar u toegang heeft tot andere bestanden of u kunt u abonneren op nieuwe
modules
De knop

geeft rechtstreeks toegang tot het helpbestand

Top 5
Door te klikken op de bedrijfsnaam in de TOP5 klanten/leveranciers komt u in het bedrijfsdossier waar
u het grootboek, algemene informatie, ... kunt raadplegen.
Door te klikken op het veld "Netto resultaat", toont Picsoo direct de P&L (en door te klikken op een
willekeurig bedrag van de P&L krijgt u de details van de boekingen)
Meldingen en waarschuwingen
Belangrijke informatie van onze Picsoo dienst wordt hier weergegeven. Deze meldingen worden
gewoonlijk ook per e-mail verzonden.

3. Lijsten

De functie
maakt het mogelijk nieuwe velden in de lijsten in te voegen.
U kunt groeperingen uitvoeren via de functie

.

Met deze tool kunt u bijvoorbeeld alle klanten met een postcode van 1000 groeperen.
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4. De functionaliteiten
Kolomweergave - Selectie - Zoekopdrachten

De weergave van tabellen maakt het verwisselen van velden, het vergroten of verkleinen van
kolommen of het toevoegen of verwijderen van nieuwe velden (via de knop
) mogelijk. Door
deze knop te activeren kunt u de gewenste velden naar de titelzone slepen (omgekeerde bewerking
als u een veld wilt verwijderen).
Let op: Om de weergave van de kolommen te onthouden, moet een van de kolommen in oplopende of
aflopende volgorde worden gesorteerd. . Met de knop
kunt u alle cookies van de pagina verwijderen

in de rechterbovenhoek van uw scherm

Met de "trechter"-knop rechts van elk veld kunt u nauwkeurige of zelfs cumulatieve zoekopdrachten
uitvoeren, ook op verschillende velden. Standaard is de functie "Bevat" ingeschakeld, zodat een
zoekopdracht
op
een
deel
van
het
veld
kan
worden
uitgevoerd.
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In de zone
op het scherm worden weergegeven.

kunt u de inhoud doorzoeken tussen alle velden die

De zone
maakt het mogelijk, zoals de titel aangeeft, een
groepering te maken. Als u bijvoorbeeld alle klanten die in postcode 1000 wonen wilt groeperen, sleept
u eenvoudig het veld "postcode" naar dit gebied.
Alle weergegeven velden kunnen in verschillende formaten worden geëxporteerd met behulp van de
knoppen

Beheer van iconen
Met deze knop
kunnen sommige velden voor de geselecteerde klanten/leveranciers automatisch
worden bijgewerkt (taalcode, BTW-tarief, tegenrekening, ...)
U zult in het onderstaande scherm zien dat er naast elke account volgende pictogram staat
Dit pictogram nodigt u uit om andere pictogrammen

op te roepen die u, via hun

verschillende functies, in staat zullen stellen het dossier te wijzigen
grootboek te bewerken

verzenden , de historiek van alle verkochte artikelen weer te geven
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of te raadplegen, het

, een samenvatting van de rekening te verkrijgen

.

.

, een e-mail te

of het zelfs te deactiveren

De functie "deactiveren" maakt het account inactief (Actief / Inactief) in de kolom Status. Het
verwijdert de record niet permanent. Om het account opnieuw te activeren, geeft u eenvoudig de
inactieve account(s) weer en activeert u het opnieuw door op de knop te drukken

De informatie in het klanten- of leveranciersbestand zal het mogelijk maken de vooraf geconfigureerde
velden automatisch weer te geven wanneer een verkoop- of aankoopfactuur wordt geregistreerd.
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Weergave van invoervelden
Het tonen of niet van specifieke velden kan worden bepaald via de tandradbaan

De knop

toont de geschiedenis van alle transacties met betrekking tot het huidige journaal

Sommige numerieke velden (bv. eenheidsprijs) zijn ook "eenvoudige" berekeningsvelden, zodat als u
bv. 100*4 invoert, de waarde 400 zal zijn

5. Diverse
Karaktergrootte
Vergroten of verkleinen van de lettergrootte: CTRL+muiswiel
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Meerdere vensters
Door op CTRL+ "menukeuze" te drukken (in het linkermenu), opent Picsoo een extra venster dat u
naar wens open kunt houden.

ALGEMENDE INFORMATIES
1. Inleiding tot Mijn Bestanden
"Mijn Mappen" is de standaard landingspagina voor uw account. Hier kunt u een lijst bekijken van alle
mappen die aan uw account zijn toegevoegd of mappen waarvan u een gastgebruiker bent.
Indien u geregistreerd bent als boekhouder, zijn andere opties zoals Rekeningstelsel Sjablonen,
Bedrijfsprofiel, Gebruikersbeheer,... automatisch beschikbaar.
Om de gebruikers en toestemmingen voor een bepaald bestand te beheren, klik op de link Opties Gebruikersbeheer. Dit brengt u naar het Gebruikersbeheer scherm zoals hieronder afgebeeld.

2. Gebruikers beheren
Onder Gebruikersbeheer ziet u een lijst van alle bestaande gebruikers en hun accounttype.
Om de machtigingen voor een bepaalde gebruiker te wijzigen, klikt u op het blauwe pictogram
Klik op de rode icoon

om een gebruiker te verwijderen.

Om een nieuwe gebruiker uit te nodigen, klikt u op de knop
.
In het onderstaande scherm kunt u gebruikersinformatie invoeren. U kunt de gebruikersgroep
selecteren die de voor deze gebruiker beschikbare rechten zal bepalen.

11
©Picsoo 2022

Zodra het account is aangemaakt, ontvangt de gebruiker een e-mail met zijn inloggegevens.

3. Mappen toewijzen aan gebruikers
U kunt ook meerdere mappen toewijzen aan geselecteerde gebruikers om het beheer van de
machtigingen en de toegang tot deze mappen te vergemakkelijken.
Klik op de knop
om de geselecteerde map aan uw personeel toe te
wijzen. Uit de weergegeven lijst van alle personeelsleden kunt u vervolgens één of meer
personeelsleden selecteren en hun de nodige machtigingen toekennen.

4. Toegangsrechten beheren
Deze functie wordt beheerd op het niveau van de gebruikersgroep via de knop

5. Een machtiging toekennen
In het onderstaande scherm kunt u verschillende bevoegdheidsniveaus toekennen aan de
geselecteerde gebruiker.

Betekenis van de verschillende machtigingsniveaus





Geen toegang: De gebruiker zal geen toegang hebben tot de functionaliteit
Alleen bekijken: De gebruiker kan alleen de informatie in het kenmerk bekijken. Wijzigingen
zijn niet toegestaan.
Gedeeltelijke toegang: De gebruiker kan informatie in de functie bekijken en wijzigen.
Verwijderen of importeren van gegevens is niet toegestaan.
Volledige toegang: Alle toegang. Informatie bekijken, bewerken, verwijderen of gegevens
importeren/exporteren in de functie
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Zodra u de juiste toestemmingen hebt toegewezen, klikt u op de knop
. Dit zal dan
de geselecteerde bedrijven en hun bijbehorende toegangsrechten toewijzen. U kunt de toegewezen
rechten op elk moment wijzigen door gewoon naar dat bedrijf te gaan, te klikken op "Gebruikers
beheren" en dan "Rechten beheren" te selecteren.

6. Gebruikersgroepen beheren
Door gebruikersgroepen aan te maken en aan elke groep machtigingen toe te kennen, wordt hun
gecentraliseerd beheer vergemakkelijkt. Het is ook gemakkelijker om de machtigingen die aan een
gebruiker zijn toegekend te wijzigen door de gebruikersgroep te wijzigen.
Om gebruikersgroepen te beheren, ga naar Instellingen . U zult het
onderstaande scherm zien. Hier kunt u alle bestaande gebruikersgroepen zien en de toestemmingen
beheren die aan elke groep zijn toegewezen.
Om een nieuwe gebruikersgroep toe te voegen, klikt u op de knop 'Gebruikersgroep'. Dit zal een
scherm openen zoals hieronder afgebeeld.

Zodra de gebruikersgroep is aangemaakt, klikt u op de link
om verschillende machtigingen aan de gebruikersgroep toe te wijzen. Wanneer een gebruiker aan
het systeem wordt toegevoegd, kunt u hem aan een van deze groepen toewijzen. Raadpleeg stap 3
voor het toekennen van rechten aan de geselecteerde gebruikersgroep.
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ALGEMENE INSTELLINGEN - de software starten
Boekhoudkundige instellingen
1. Boekhoudkundige periode
U kunt de boekhoudkundige periode van uw bedrijf beheren in
.U
krijgt de lijst van bestaande boekhoudperioden te zien en kunt een of meer nieuwe boekhoudperioden
toevoegen. Het aantal verslagperioden is onbeperkt. Aan de hand van de verschillende weergegeven
gegevens kunt u het aantal verrichtingen tijdens de periode zien, alsook het saldo dat bij de afsluiting
moet worden verdeeld. De knop
in de kolom Actie maakt de automatische toewijzing van het
eindsaldo mogelijk via een DV die moet worden aangepast en ingevuld. Deze operatie is gebaseerd op
de instellingen - Root of accounts (Toewijzing van het resultaat).

Hoe activeer ik een oorspronkelijk gecreëerde boekhoudkundige periode?
Door op de naam van uw bestand te klikken, verschijnt een venster. Activeer eenvoudig het nieuwe
boekjaar door te klikken op de knop
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2. Afgesloten periodes
U hebt ook de mogelijkheid om elke periode te vergrendelen/deblokkeren. Op elk moment van het
jaar is het mogelijk om één of meerdere journalen, journaalsoorten en periodes te vergrendelen
(sluiten) via de knop .

3. Heropening
De automatische heropening genereert een diverse transactieboeking waarin alle rekeningen en
verrichtingen NIET GELETTERD van klasse 1 tot 5 in detail worden opgesomd, op voorwaarde dat de
knop "Opvragen/Lettering" in de rekeningkaart (Rekeningstelsel) is aangevinkt. Als dit vakje niet is
aangevinkt, wordt alleen het rekeningsaldo weergegeven.

Automatische heropening kan alleen worden geactiveerd als het winstsaldo gelijk is aan 0. Deze
allocatie- en heropeningsboekingen kunnen naar wens worden verwijderd of gewijzigd.

Sluiting / Heropeningsprocedure
1. Instellingen / Boekingsperioden
Om een heropening te kunnen uitvoeren, moeten de 2 volgende instellingen worden voldaan:
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Het volgende fiscale jaar moet bestaan
Het saldo (winst/verlies) moet gelijk zijn aan nul

Indien de toewijzing van het resultaat niet manueel is gebeurd, kan Picsoo dit voorlopig doen door
op de knop "Afsluiting van het boekjaar" te drukken. Een diverse verrichting wordt automatisch
geïmputeerd en kan altijd worden gewijzigd of geraadpleegd indien nodig via het menu
"Boekhouding - Boekingen - Overige verrichtingen")

DV automatisch geslaagd

2. Aanmaken van een REO (heropening) log via "Instellingen - Journaalcodes".

De "REO" journaalcode is verplicht aangezien sommige controles volgens deze code worden
uitgevoerd (met name banksaldi en aansluitingen)
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3. Aanmaken van een nieuwe boekhoudkundige periode

Activeer het nieuwe fiscale jaar door op de volgende knop te klikken

4. Automatische heropening activeren

De heropeningstransactie kan worden gecontroleerd en, indien nodig, verwijderd via
"Boekhouding - Boekingsboeking - Overige transacties".
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4. Model rekeningstelsel
Wat is een model voor een rekeningstelsel?
Als u een boekhouder bent, kunt u verschillende sjablonen voor uw rekeningstelsel maken, en
vervolgens een bepaald sjabloon aan een bepaald dossier toewijzen.
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Een nieuw rekeningstelsel sjabloon toevoegen
Om een nieuw sjabloon te maken, ga naar "Rekeningstelsel sjablonen" in uw portefeuille. Als u een
nieuw sjabloon wilt toevoegen, klikt u op de knop
sjabloon in.

en voert u de naam van de nieuwe

Selecteer de rekeningen die u wilt importeren van de hoofdsjabloon naar de geselecteerde sjabloon.
Bij het importeren kunt u er ook voor kiezen om deze nieuwe code te kopiëren naar bestaande
bedrijven. Selecteer gewoon de bedrijven om de geselecteerde codes te kopiëren en klik op de knop
Importeren.
Nieuwe rekeningen toevoegen vanuit de hoofdsjabloon
Aangezien de hoofdsjabloon vastligt, kunt u alleen nieuwe rekeningen wijzigen of importeren via de
knop
. Een VOLLEDIG sjabloon voor een importbestand (in 3 talen) wordt voorgesteld als
voorbeeld bij het aanroepen van de importfunctie.
Om nieuwe rekeningen toe te voegen, klikt u op de knop

Bedrijfsconfiguratie
1. Ga naar bedrijfsgegevens
19
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. U zult het onderstaande scherm zien.

Ga naar Instellingen 2. Bedrijfsgegevens invoeren
Voer alle bedrijfsgegevens in de verschillende tabbladen in (Basisinfo, Contacten, Adres, Gegevens
van de boekhouder) en klik dan op de knop

.

Voer de adresgegevens in de rubrieken "Hoofdkantoor" en "Adres" (postadres) in en klik vervolgens
op de knop

.

U kunt uw bedrijfslogo toevoegen door op de knop "Bestand selecteren" te klikken. Vergeet niet op
de knop

te klikken na het uploaden van het nieuwe logo.

Let op: de velden BTW-nummer, Tel - mobiel nummer en E-Mail zijn essentieel indien u uw BTWaangiften via de door Picsoo gegenereerde XML-bestanden invoert.

Algemene instellingen
1. De PDF-factuur aanpassen
Met de factuurinstellingen kunt u het uiterlijk van een PDF-factuur aanpassen.

Om de factuurinstellingen te wijzigen, ga naar Instellingen
U kunt de manier wijzigen waarop de PDF-kopie van de factuur wordt weergegeven. Zoals u in de
schermafbeelding hierboven kunt zien, kunt u factuurgegevens zoals Bedrijfslogo, Betalingsopties en
Organisatie naam tonen of verbergen. U kunt het startnummer en voorvoegsel voor het aanmaken
van de factuur instellen. U kunt de standaard bankgegevens selecteren die op de factuur moeten
worden vermeld.
Onder de optie "Factuursjablonen" kunt u een thema kiezen uit de beschikbare thema's. U kunt ook
de achtergrond en de kleur van het lettertype in het gekozen thema veranderen.
Zodra u alle wijzigingen hebt aangebracht, klikt u op de knop

om uw voorkeuren op te slaan.

2. Instellingen voor automatische herinneringssjablonen
Met Picsoo kunt u zoveel automatische herinneringen genereren als u wilt. Deze herinneringen
kunnen worden ingesteld op basis van een aantal dagen na de vervaldatum.
Onder Instellingen , kunt u voorkeuren instellen voor het automatisch verzenden
van e-mails met betrekking tot Onbetaalde facturen. U kunt de automatische afzender van de e-mail
activeren, ervoor kiezen om zelf een kopie van elke e-mail te ontvangen, en de frequentie (in dagen)
bepalen waarna u een bepaalde e-mail wenst te versturen.
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Vergeet niet de herinneringssjabloon(s) te activeren. Alleen klanten voor wie het vakje
Herinneringen/Facturering (in het rekeningstelsel) is aangevinkt, zullen herinneringen voor hun
onbetaalde facturen ontvangen.

De gebruiker kan zoveel sjablonen aanmaken als hij wenst. De sjablonen kunnen te allen tijde worden
gewijzigd. Alle sjablonen worden automatisch verzonden vanaf het e-mailadres dat is opgegeven in de
bedrijfsinfo.

Het onderstaande voorbeeld komt overeen met een aanmaning van niveau 3 die automatisch 30
dagen na de vervaldatum wordt verzonden indien de factuur in de tussentijd niet is betaald en dus is
geletterd.
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3. E-mail instellingen
U kunt de standaardinhoud van verzonden e-mails beheren vanuit het systeem onder Instellingen -

.
Dit brengt u naar het onderstaande scherm. Hier kunt u de inhoud wijzigen van verschillende e-mails
die automatisch door het systeem worden verzonden. U kunt ook plaatshouders invoegen zoals Mijn
naam, Mijn bedrijfsnaam, Hun naam, enz. Deze plaatshouders worden vervangen door de eigenlijke
inhoud bij het verzenden van e-mails.

Opgelet: wanneer u de functie ACTIE invoert (ongeacht waar in de mail), verschijnt er een PDF-logo
dat indien hij geactiveerd is (geopend) door de gebruiker, u in staat zal stellen na te gaan of de mail
door uw gesprekspartner werd geopend
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4. Rekeningstam instellingen

Met deze functie
kunt u de wortels instellen voor
journaals, Klanten/Leveranciers, Rekeningen van grootboek en BTW, alsook rekeningen voor
betalingsverschillen en kortingen.
De "Lijst van rekeningtypes" kan ook worden ingesteld... in geval de wetgeving verandert. Nieuwe
rekeningen die voor andere doeleinden dan de Update van de BTW-aangifte worden gebruikt,
kunnen worden geregistreerd. Daartoe hebben wij bijvoorbeeld een INS- (verzekering) en een T(belasting) code gecreëerd die de gebruiker in staat stelt dossiers te openen met betrekking tot
verzekeringen of belastingen bij het boeken van een factuur. Op deze functie komen wij later in deze
handleiding terug.

5. Andere opties

Met deze functie
kunt u verschillende modules van de software
activeren en deactiveren, zoals CRM, Multi-valuta, Projecten, UBL,...
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Opgelet: de geactiveerde opties kunnen alleen worden gebruikt indien zij deel uitmaken van de door
de klant aangeschafte module.

6. Backup
De back-upfunctie genereert automatisch een reeks XLS-bestanden. De volledige back-ups worden
intern door Picsoo beheerd. Met deze "Backup" functie kan de gebruiker alle hoofdgegevens in een
standaard formaat herstellen.
Bij gebruik van deze functie wordt een gecomprimeerd bestand met de hoofdbestanden in XLSformaat naar de bestandsbeheerder gezonden.
Opgelet : Bij deze operatie kunnen geen bestanden worden hersteld.
Meerdere dagelijkse back-ups worden automatisch door ons uitgevoerd. Elke mogelijke operatie
voor gegevensherstel na onjuiste behandeling door de gebruiker kan door ons onder ons beheer
worden uitgevoerd. Alle bewerkingen kunnen echter eenvoudig worden geïmporteerd (ook op basis
van XLS-bestanden), …
Mail verzonden voor back-up

Back-up bestanden
Het transactiebestand is het belangrijkste bestand, aangezien het ALLE boekingen bevat
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7. Batchverzending
Met deze functie kunt u een reeks facturen of creditnota's in PDF- en UBL-formaat ophalen. Een
gecomprimeerd bestand in ZIP-formaat wordt naar de bestandsbeheerder gezonden. Deze UBLbestanden kunnen gemakkelijk worden geëxploiteerd door de meeste bestaande
beheersprogramma's.

Batchverzending verstuurt een set PDF- en UBL-bestanden naar de eigenaar van het bestand.

8. Favorieten / Verticaal menu aanpassen

Met deze functie
weergeven.

kan de gebruiker de meest gebruikte knoppen bovenaan het scherm

In het besef dat Picsoo een groot aantal functies heeft die al dan niet kunnen worden gebruikt
afhankelijk van de behoeften van de gebruiker, hebben wij de functie
gecreëerd die de gebruiker in staat stelt de functies te selecteren en weer te geven in het verticale
menu aan de linkerkant. Het activeren/deactiveren is betrekkelijk eenvoudig en kan naar wens
worden gewijzigd via de selectievakjes.
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9. Belasting info

Deze informatie zal worden gebruikt om de grondslagen van de fiches 281 en 325,50 te genereren...
op voorwaarde dat het vakje 325 in het boekhoudkundige rekeningblad is aangekruist. Het is echter
mogelijk om bij het boeken van een factuur de 325 code al dan niet te activeren.

10. Geïmporteerde bestanden
Elk geïmporteerd bestand (klanten/leveranciers/rekeningstelsel/transacties/artikels) zal in dit
rapport worden vermeld.

11. BTW-codes
Het gebruik van BTW-codes is vereenvoudigd, zodat alle velden van de aangifte automatisch worden
bijgewerkt. Op basis van het beginsel dat rekeningen van klasse 60 goederen vertegenwoordigen,
rekeningen van klasse 61 diensten vertegenwoordigen en vaste activa van klasse 2 investeringen
vertegenwoordigen, hebben wij vrijwillig een extra veld "BTW-rooster 81-82-83" in het
boekhoudkundige rekeningrecord opgenomen.
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De eerste stap zal er dus in bestaan aan alle rekeningen die als diensten worden aangemerkt, het
type D-Diensten/prestaties toe te kennen, die welke als goederen worden aangemerkt, het type GGoederen, ... Een automatische update is uiteraard mogelijk voor een geheel van rekeningen, het is
niet nodig deze Update rekening per rekening uit te voeren.
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De update van de andere vakken van de BTW-aangifte zal automatisch worden beïnvloed door de
codes die in de BTW-instellingen zijn toegekend. Wij zullen niet stilstaan bij de traditionele
rekeningen 6, 12, 21... waarvan de beginselen betrekkelijk eenvoudig zijn. De gebruiker kent aan een
alfanumerieke BTW-code die hij wenst te creëren, een BTW-percentage toe, een verdeling van 100%
van het BTW-bedrag berekend aan de debet- of creditzijde, gevolgd door het overeenkomstige BTWrooster of basisrooster.
Het belang van dit beginsel ligt vooral in de particuliere toewijzingen, waar het simpele feit dat een
bepaalde code met verschillende automatische toewijzingen wordt gecreëerd, de gehele
boekhoudkundige boeking zal genereren.
Nemen we een voorbeeld van particulier gebruik van de rekening "Elektriciteit" tegen 80% voor een
factuur van €1210 inclusief Btw. Het bereikte resultaat moet dus als volgt zijn:
61… Elektriciteit :
411/451 BTW :
440… Leverancier :
482… CAO-beheerder:

D/ 200
D/ 42
C/ 1210
D /968

1) de eerste regel berekent de 21% BTW op de belastbare grondslag en wijst 100% van dit bedrag toe
aan BTW-rekening 411...
2) de tweede regel bepaalt de BTW die verschuldigd is voor het privégebruik, d.w.z. 80% van de in
regel 1 berekende BTW
3) Op de derde regel wordt het totale bedrag berekend dat aan de rekening-courant moet worden
toegewezen, d.w.z. het BTW-bedrag van de eerste regel vermenigvuldigd met de aangegeven
coëfficiënt 210 x 460,95%= 968
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4) Op de vierde regel wordt de rekening voor het privégebruik van elektriciteit gecrediteerd door het
BTW-bedrag van de eerste regel te vermenigvuldigen met de aangegeven coëfficiënt, d.w.z. 210 x
380,95% = 800
Het resultaat, in het transactiebestand, ziet er als volgt uit:

Aangezien de berekeningen steeds gebaseerd zijn op die van de eerste regel, kunnen de
coëfficiënten die in de regels 3 en 4 moeten worden beheerd, moeilijk te begrijpen zijn. Hieronder
volgt een tabel met de verschillende particuliere percentages. De regel van drie kan worden
toegepast op elke coëfficiënt voor particulier gebruik. Het verschil tussen de twee kolommen aan de
rechterkant moet de eerste kolom zijn. Wij maken natuurlijk graag uw nieuwe BTW-codes aan indien
nodig.
%privé

(% privé/21%) + % privé

% privé/21%

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

28,810
57,619
86,429
115,238
144,048
172,857
201,667
230,476
259,286
288,095
316,905
345,714
374,524
403,333
432,143
460,952
489,762
518,571

23,810
47,619
71,429
95,238
119,048
142,857
166,667
190,476
214,286
238,095
261,905
285,714
309,524
333,333
357,143
380,952
404,762
428,571

67

386,048

319,048

Elke BTW-code kan dus worden gecreëerd, zodat de nieuwe voorschriften inzake het BTWpercentage dat moet worden gebruikt voor intracommunautaire handelingen aan particulieren
betrekkelijk eenvoudig te beheren zijn.
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Voorbeeld

Hier is het resultaat van de operatie dat de gebruiker zal vinden in het aankoopdagboek

...en de BTW-aangifte voor de betrokken periode
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Het beheer van bepaalde BTW-verrichtingen kan complexer zijn. Wij hebben getracht dit te verhelpen
door de gebruiker de mogelijkheid te bieden om bijvoorbeeld privé-gebruik, 50% aftrekbare BTW (of
andere) te beheren.
Voorbeeld 50% aftrekbare BTW (brandstoffen)

Het is absoluut noodzakelijk dat de gebruikte BTW-code identiek is.

12. Dagboek Codes
Met Picsoo kunt u zoveel dagboeken (van elk type) maken als u nodig hebt. De nummering van de
documenten wordt met één eenheid verhoogd op basis van de laatst geregistreerde factuur. Twee
dezelfde factuurnummers zijn niet mogelijk... zelfs niet op verschillende jaren.

13. Beheer van tarieven
Picsoo laat het genereren van 3 soorten kortingen toe:
1.
De rechtstreekse korting (standaard vermeld in het klantenbestand of rechtstreeks ingevoerd
bij de registratie van een factuur)
2.

De korting per klant/artikelcategorie

3.

De korting per tariefcode op basis van hoeveelheden

Indien verschillende soorten kortingen tegelijkertijd voor eenzelfde klant worden gebruikt, is de
volgorde van prioriteit als volgt



de korting per klant/artikelcategorie heeft voorrang op de korting per tariefcode
de korting per tariefcode heeft voorrang op de standaardkorting

Kortingen per klant/artikel «categorieën«
Klanten categorieën
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Artikel categorieën

Beheer van kortingen

Bestanden – Klanten

32
©Picsoo 2022

Bestanden – Artikels

Bij de registratie van een offerte, bestelbon, leveringsbon of factuur wordt in de kolom "Korting (%)"
automatisch de korting voorgesteld die overeenkomt met de korting die in het beheer
"Klantenkorting" is aangegeven. Deze waarde kan handmatig worden gewijzigd.
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Tariefcode kortingen op basis van hoeveelheden
Instellingen


Aanmaken van de verschillende tarieven

Tarieven
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Bestanden – Klanten

Bestanden – Artikels
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Bij de registratie van een offerte, bestelbon, leveringsbon of factuur wordt in de kolom "Korting (%)"
automatisch de korting voorgesteld die overeenkomt met die welke in het beheer "Tarieven" is
aangegeven. Deze waarde kan handmatig worden gewijzigd.
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14. Klantencategorieën
Hiermee kunt u klanten of leveranciers per groep beheren. Deze functie zal indien nodig nuttig zijn
voor het beheer van de tarieven.

15. Artikel categorieën
Hiermee kunt u uw artikelen groeperen per categorie en subcategorie.
U kunt een nieuwe categorie aanmaken door op de knop [+Categorie] te klikken.
In het bovenstaande scherm kunt u de naam van de artikelcategorie opgeven en deze categorie
eventueel toewijzen aan een bovenliggende categorie.

16.

Eenheden van maatregel

U kunt elk type maateenheid creëren die u aan uw artikelen wilt toekennen.

17.

Bedrijfstypes

U kunt de verschillende soorten bedrijven waarmee u werkt aanmaken om ze toe te wijzen aan het
klant/leverancier-fiche.

18.

Magazijn

Als u meerdere leveringsdepots hebt, kunt u deze in de toepassing instellen via "Instellingen ->
Depots". Hiermee kunt u in de artikelfiche aangeven vanuit welk depot dit artikel moet worden
afgeleverd.

19.

Valuta's

Weergave van alle valuta's die gekoppeld zijn aan een initiële tarief die tijdens de invoer kan worden
gewijzigd.
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20.

Beheer van eco-deelnemingen

Picsoo beheert de eco-bijdragen die bij een artikel horen.

1) In het menu "Instellingen - Ecoparticipatie"
ecoparticipatie door er de juiste boekhoudrekening aan toe te kennen.

, creëert u een

2) In het bestand "Artikelen" ,het artikel op te zoeken waarvoor Eco-participatie verplicht is en
de aldus gecreëerde "Eco-participatie"-code aan uw artikel te koppelen. Sla vervolgens het
gewijzigde of aangemaakte artikel op.

3) Bij het boeken van een factuur wordt de ecotaks die bij het artikel hoort, weergegeven op de
detailregels
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4) Als u de hoeveelheid van een artikel wijzigt, wordt de hoeveelheid met betrekking tot de ecodeelneming automatisch ook gewijzigd.
Als u het artikel verwijdert, wordt ook de bijbehorende Eco-deelname verwijderd.

16. Beheer van aangepaste velden
Picsoo maakt het mogelijk 5 aangepaste velden te creëren voor klanten, leveranciers en artikelen. Het
aanmaken van deze velden gebeurt in het menu "Instellingen", "Aangepaste velden". Instellingen"
menu, "Aangepaste velden".

Kies vervolgens het bestand waarvoor u nieuwe velden wilt aanmaken: Klanten / Leveranciers of
Artikelen. De velden die voor elk van deze bestanden worden aangemaakt zijn onafhankelijk van de
andere bestanden.
Er zijn verschillende veldformaten beschikbaar:
- Datum
- Textearea: veld met korte beschrijving
- Dropdown: meerkeuzevoorstel
- Checkbox : selectievakje (ja / nee)
- Textarea : lang beschrijvingsveld
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Standaardwaarden kunnen worden geïmputeerd (nummerplaat, rijbewijsnummer, serienummer,
verjaardatum, ...)

De velden die op deze manier worden aangemaakt, zullen automatisch terug te vinden zijn in de
klanten-, leveranciers- of artikelbestanden in het tabblad "Vrije velden", waar ze indien nodig kunnen
worden aangepast met standaardwaarden. Deze gewijzigde waarden zullen verschijnen zoals ze zijn
wanneer de facturen worden geboekt.

De weergave van deze velden in het factuurrecord is echter afhankelijk van twee basisactiveringen:
1) Heb het vakje "Zichtbaar" geactiveerd in de instellingen van de gecreëerde velden

2) "Aangepaste velden" hebben geactiveerd in de keuze van de veldweergave in de facturatie
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Als aan deze twee voorwaarden is voldaan, kan de gebruiker de weergegeven velden bekijken, invullen
of wijzigen.

21. Tracking
Met deze optie kunt u 2 opvolgingscategorieën aanmaken met zoveel subcategorieën als u wilt
beheer van Tracking is een optie die de gebruiker kan activeren in de instellingen (Opties)

Na het activeren van de "Project Tracking" optie, kan de gebruiker zijn projecten opslaan door op de
daarvoor bestemde knop te drukken.
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Om nieuwe traceringsopties te creëren, drukt u op de toets "Tracking".

22. Handige links
Standaard wordt een lijst met nuttige links verstrekt. De gebruiker kan er naar wens aan toevoegen.

23. Activiteitenverslag
Met dit bestand kunt u alle (hoofd)verrichtingen bekijken die door elke gebruiker zijn uitgevoerd

DE ELEMENTEN VAN PICSOO
BESTANDEN
Klanten/Leveranciers
1. Weergave of zoek klanten / leveranciers
De optie "Status" toont alle klanten of leveranciers die Actief of Inactief zijn. De optie "Actief" toont
alle klanten/leveranciers waar het bedrijf momenteel zaken mee doet en de optie "Inactief" toont alle
klanten/leveranciers die inactief zijn. U kunt de klant als inactief markeren als u niet langer zaken met
hem doet. U kunt deze klant op elk moment opnieuw activeren.
Om een klant op te zoeken, voert u de volledige naam of gedeeltelijk in het tekstvak in en klikt u
vervolgens op Enter.

42
©Picsoo 2022

2. Klant / Leveranciers toevoegen

Klik op de knop

.

Klik op Opslaan om de gegevens op te slaan of op Annuleren om terug te gaan.
Om een leverancier toe te voegen, gaat u op dezelfde manier te werk door naar 'Bases -> Leveranciers'
te gaan.

3. Klant / Leverancier wijzigen
Om een record te wijzigen, kunt u ofwel klikken op de knop gevolgd door de knop , ofwel naar
de raadpleging van de rekening gaan door gewoon op de naam van de klant te klikken en de wijziging
eveneens via de knop

te openen.

Wijzig de vereiste gegevens en klik op

. Klik op Annuleren als u de wijzigingen niet wilt opslaan.

Als u op de naam van de klant klikt, krijgt u een volledig informatiescherm te zien. Vanuit dit scherm
kunt u de accountgeschiedenis bekijken, de account bewerken

, extra contacten beheren

Om een leverancier te wijzigen, gaat u op dezelfde manier te werk door naar "Bases -> Leveranciers"
te
gaan.

4. Klant / Leverancier verwijderen
In Picsoo verwijderen we de klant niet fysiek, maar deactiveren we hem. Om een klant te deactiveren
ga naar "Bases -> Klanten". Een klant kan echter fysiek worden verwijderd op voorwaarde dat er geen
transactie is gedaan via deze derde partij (ongeacht het boekjaar)
Selecteer de klant en druk op het groene pictogram

.

Selecteer de klant die u wilt deactiveren en klik op de rode icoon om te deactiveren.

U kunt gedeactiveerde klanten bekijken onder de optie "Status - Inactief".
Om een leverancier te verwijderen, gaat u op dezelfde manier te werk door naar "Bases ->
Leveranciers" te gaan.

5. Een klant/leverancier die per ongeluk was gedeactiveerd opnieuw activeren
Selecteer in de kolom Status de optie "Inactief".
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Selecteer de klant die u wilt activeren en klik op de knop [Activeren].

Om een leverancier opnieuw te activeren, gaat u op dezelfde manier te werk door naar "Bases ->
Leveranciers" te gaan.

6. Verkrijgen van een klantenoverzicht
Het klantenoverzicht geeft u een volledig overzicht van de boekingen.
Selecteer de klant voor wie u een afrekening wilt genereren door op zijn naam te klikken. Druk dan op
de knop

. Een volledige of slechts "selectieve" aanmaning kan worden verzonden

door op de knop
te klikken. Deze herinnering wordt per e-mail naar het hoofdcontact van
de geselecteerde klant gestuurd (tabblad CONTACTEN).
Op dit scherm kunt u de volledige afrekening van de geselecteerde klant bekijken. Klik op
om terug te keren naar de klantenlijstweergave.
Om het klantenoverzicht naar Excel te exporteren, klikt u op de knop

rechtsboven in uw scherm.

U kunt ook transacties tussen specifieke data selecteren.

Werknemers / Vertegenwoordigers
Deze optie maakt de registratie van de verschillende werknemers van het bedrijf mogelijk en wordt
momenteel alleen gebruikt voor het beheer van de commissies op de verkoop
1. Werknemers bekijken of zoeken
Het tabblad Actief toont alle werknemers in het bedrijf, de status Inactief toont alle inactieve
werknemers. U kunt de werknemer als inactief markeren als hij/zij niet langer deel uitmaakt van uw
personeel. U kunt deze werknemer op elk moment weer activeren.
Om een werknemer te zoeken, voert u de volledige naam of gedeeltelijk in het tekstvak in en klikt u
vervolgens
op
Enter.

2. Werknemer toevoegen
Klik op de knop

.
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Vul alle vereiste gegevens in het onderstaande gedeelte in.
Klik op Opslaan om de gegevens op te slaan of op Annuleren om terug te gaan.

3. Werknemer wijzigen
Ga naar bestanden ->Werknemers.
Selecteer de werknemer die u wilt bewerken en klik op het blauwe pictogram 'Bewerken'.

Wijzig de vereiste gegevens en klik op
opslaan.

. Klik op Annuleren als u de wijzigingen niet wilt

4. Werknemer deactiveren
Om een werknemer te deactiveren gaat u naar "Bases -> Werknemers".
Selecteer de werknemer en druk op het groene pictogram
deactiveren en klik op het rode Deactiveren icoon.

.Selecteer de werknemer die u wilt

U kunt gedeactiveerde werknemers weergeven onder de statusoptie "Inactief".

Artikelen
Algemeen
De knop
herberekent automatisch de virtuele voorraad en de echte voorraad. De
standaard voorraadweergave is altijd 0.00.

De knop "UPDATE VP" werkt automatisch alle verkoopprijzen van de geselecteerde artikelen bij via
een verhoging in % of bedrag. Met de knop "Update parameters" kunt u een element in een enkele
handeling wijzigen op een selectie van artikelen
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De artikelfiche bestaat uit vele facultatieve en verplichte elementen.

De verschillende velden van het basisfiche kunnen al dan niet getoond worden door gebruik te
maken van de knop

De knop

kan u alle bewerkingen met betrekking tot het weergegeven artikel weergeven.

1. Intrastat
De volledige officiële lijst van Intrastat-codes kan worden opgevraagd. Zo kan een code aan een
artikel worden gekoppeld en op facturen worden vermeld
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2. Voorraadbeheer
Om het beheer van een artikel in voorraad te activeren, is het noodzakelijk om de knop
te activeren. De details en het beheer van de inventaris worden verderop in deze
handleiding uiteengezet.

3. Prijsbeheer
De verkoopprijs kan handmatig worden ingevoerd of worden berekend aan de hand van een
vermenigvuldigingsfactor op basis van de aankoopkosten. Deze laatste kan al dan niet gelijk zijn aan
de aankoopprijs

De registratie van BTW-tarieven en boekhoudkundige rekeningen zal de automatische weergave van
deze informatie bij de registratie van een verkoop- of aankoopdocument mogelijk maken.

4. Beheer van samengestelde artikelen
Deze optie laat de Picsoo gebruiker toe samengestelde artikelen te creëren waarvan de details al dan
niet op de facturen kunnen worden weergegeven.
In het artikel fiche worden bovenaan in het midden van het scherm 2 knoppen weergegeven. De knop
"Samengesteld artikel" opent een nieuw tabblad waarin de gebruiker de verschillende componenten
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van het oorspronkelijke artikel kan registreren. De knop "Gedetailleerde componenten op factuur" zal,
zoals de titel al aangeeft, de componenten op de klantendocumenten weergeven.

Open vervolgens het tabblad "Samengesteld artikel" en noteer de verschillende onderdelen van het
oorspronkelijke artikel.

De aan- en verkoopprijzen van de verschillende onderdelen worden getoond en kunnen niet worden
gewijzigd. Alleen de hoeveelheid kan worden gewijzigd.
De aan- en verkoopprijzen in de artikelfiche kunnen vrij worden gewijzigd.
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Gedetailleerde weergave (of niet) op de factuur: activeer de knop hieronder:

Op voorwaarde dat de artikelen die het samengestelde artikel detailleren voorraden beheren
, zullen de voorraden automatisch worden bijgewerkt bij de boeking van facturen
of leveringsbonnen.

5. Beheer van Eco-participatie / stortingen / afvalverwijdering
Picsoo beheert de Eco-bijdragen die aan een artikel zijn gekoppeld.
In het menu "Instellingen - Ecoparticipatie"
, creëert u een
ecoparticipatie door er de juiste boekhoudrekening aan toe te kennen.

5) In het menu Bestanden - Artikelen, het artikel opzoeken waarvoor Eco-participatie verplicht
is en de aldus gecreëerde "Eco-participatie"-code aan uw artikel te koppelen. Sla vervolgens
het gewijzigde of aangemaakte artikel op.
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6) Bij het boeken van een factuur wordt de ecotaks die bij het artikel hoort, weergegeven op de
detailregels

7) Als u de hoeveelheid van een artikel wijzigt, wordt de hoeveelheid met betrekking tot de
eco-deelneming automatisch ook gewijzigd
8) Als u het artikel verwijdert, wordt ook de bijbehorende Eco-deelname verwijderd.

6. Assortimentsbeheer (maten/kleuren)
Met deze optie kan de gebruiker aan een basisartikel een reeks aanvullende gegevens koppelen
(maat, kleur, lengte, steek, stof, enz.) waardoor automatisch evenveel artikelen worden gegenereerd
als er mogelijkheden zijn. Er zijn geen beperkingen ten aanzien van de attributen of elementen
waaruit zij zijn samengesteld.
Bijvoorbeeld, voor een artikel van het type Jeans waarvoor er 3 maten, 2 kleuren en 2 lengtes zijn, zal
Picsoo 12 items genereren (3 x 2 x 2). De voor elk artikel opgenomen informatie zal identiek zijn aan
die van het oorspronkelijke artikel (aankoopprijs, verkoopprijs, boekhoudkundige rekening, % BTW,
enz.) De gebruiker kan de informatie over elk artikel echter vrij wijzigen.
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Het wordt sterk aangeraden de initiële kaart volledig in te vullen om het moeizaam handmatig
bijwerken van elk nieuw artikel te vermijden.
Waarschuwing: het basiselement dat de reeks van elementen heeft gegenereerd, wordt niet als een
element beschouwd (zolang het uit verschillende attributen is samengesteld) en verdwijnt uit de lijst
van elementen. Zij kan daarom in de toekomst niet worden gewijzigd of aangepast.

Methode voor het registreren van de verschillende kenmerken van een artikel (grootte/kleur/...)


Via het menu, open het artikelbestand en maak een nieuw artikel
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Vul zoveel mogelijk informatie in op het eerste formulier (prijs, BTW, voorraad, afbeelding,
enz.)

Plaats de cursor in het veld Classificatie / Attribuut en maak een nieuw attribuut aan.
Geef dit attribuut een titel en druk op de SAVE knop

Zodra het kenmerk is aangemaakt, plaatst u uw cursor in het veld "Optie" en noteert u de
verschillende elementen waaruit het kenmerk bestaat. De gebruiker kan zoveel elementen
creëren als hij wil. Eenmaal gecreëerd, kan het element worden verwijderd - het kan niet
worden gewijzigd.
Let op: de opname van elk van deze elementen wordt alleen geactiveerd door op ENTER of
SPATIE te drukken
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Beëindig de opname via de SAVE knop
Picsoo zal dan nieuwe artikels creëren in de volgorde van het basis artikel gevolgd door de
attributen en opties

7. Beheer van het bijzondere tarief
Zowel in het artikel- als in het klantenfiche laat Picsoo toe een bepaalde prijs toe te passen op basis
van een percentage of een bedrag, op een klant of artikel, op een categorie van klanten of artikelen,
minimum- en maximumhoeveelheden en een datumperiode.
Aangezien de artikel/klantentabellen kruisverwijzingen bevatten, spreekt het vanzelf dat, indien een
klant over een prijs geniet in verband met een specifiek artikel, ditzelfde artikel in het
klantenbestand van de klant zal worden teruggevonden.

8. Batchbeheer / Serienummers / Vervaldata / Productiedatum
Artikel fiche
Wanneer de module geactiveerd is, is een nieuw keuzevak aanwezig in de artikel fiche. Vier
mogelijkheden:
1) normale registratie van een artikel (automatische barcode EAN 13)
2) handmatige registratie van de barcode
3) Batchbeheer
4) Beheer van serienummers
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Batchbeheer
Mogelijkheid om een productiedatum te tonen

Beheer van serienummers
Mogelijkheid om een garantieperiode (dagen, maanden of jaren) weer te geven en om duplicatie van
serienummers toe te staan.

Batch: manuele voorraadaanpassing

Serie nr.: Handmatige stockering
(met of zonder duplicaat serienummer)

Registreren van een "batch" inkoopfactuur
afhankelijk van de gebruikte instelling voor de batches (met of zonder de vervaldatum), zal Picsoo
standaard de nodige velden tonen
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In het volgende voorbeeld is de productiedatum 1/9/2021, de vervaldatum 10/9/21 en het
batchnummer ACV546

Er zijn permanente controles op de registratie

Kredietnota op aankoop « batch »
Deze transacties (toegewezen aan een aankoopfactuur) kunnen uiteraard alleen betrekking hebben
op transacties die oorspronkelijk zijn gefactureerd, zowel wat de hoeveelheden als wat de batch- of
serienummers betreft. Extra lijnen kunnen niet worden aangemaakt.
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Verkoopfactuur « Batch »
Dit record zal alleen bestaande batches weergeven (d.w.z. batches waarvoor een aankoopfactuur, een
ontvangstbewijs of een positieve voorraadaanpassing is uitgevoerd)

Indien garantie- of vervaldatumbeheer is geactiveerd, wordt deze datum weergegeven. Als de datum
is verstreken, verschijnt er een foutmelding en kan het vervallen artikel niet worden verkocht. De
garantieperiode wordt berekend vanaf de factuurdatum.
De garantieperiode kan worden gewijzigd. Als dit het geval is, worden ALLE vorige transacties
automatisch herrekend op basis van de laatste wijziging

Het zal ook onmogelijk zijn in alle gevallen meer te verkopen dan is aangekocht.
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Batch- en serienummers en verval- en garantiedata zullen op facturen verschijnen

Transacties
De informatie over dit beheer is beschikbaar in het transactiebestand

Boekhoudplan
1. Boekhoudplan
Verschillende modellen van rekeningstelsels worden voorgesteld wanneer u uw bestand aanmaakt.
Deze sjablonen zijn bijzonder volledig en aangepast aan het MKB. Het is duidelijk dat u nieuwe
modellen kunt voorstellen of uw bestaande modellen kunt importeren.
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U kunt een bepaalde rekening wijzigen of deactiveren door deze te selecteren, en vervolgens via het groene
pictogram

, uw keuze te maken.

Codes met een slotje zijn "systeem "codes en kunnen niet worden gedeactiveerd of gewist. Je kunt altijd hun
naam en code veranderen. Selecteer daartoe de rekeningcode en klik op de knop Wijzigen of Deactiveren.
Het rekeningfiche bevat verschillende velden die van invloed zijn op de BTW-aangifte, de registratie van
facturen, het beheer van meertalige rubrieken, de fiscale rapporten (325-verklaring, Verworpen uitgaven, ...)

Om de registratie van aankoop- en verkoopfacturen te vergemakkelijken en coderingsfouten te
voorkomen, zijn twee velden "Bij aankoop gemachtigde rekening" en "Bij verkoop gemachtigde rekening"
gecreëerd. Alleen de rekeningen waarvoor het veld is aangevinkt
, worden
weergegeven wanneer een aankoopfactuur wordt geregistreerd. Dit vak kan ook worden geactiveerd
voor rekeningen van Te ontvangen facturen (444000) of elke andere rekening die uitzonderlijk wordt
gebruikt bij de registratie van aankoopfacturen.
Het selectievakje "Klasse-account" bepaalt of het account de root is van een algemeen (subtotaal)
account. Als dit het geval is, kan het niet worden gebruikt voor invoer.
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2. Een nieuwe rekeningcode toevoegen

Door op de knop te klikken
de nieuwe rekening en klik op

, verschijnt een nieuw formulier. Vul de informatie in die nodig is voor
.

Voor de rekeningen van de klassen 2 (Vaste activa), 60 (Goederen) en 61 (Diverse diensten) verzoeken
wij u elke nieuwe rekening die in deze 3 categorieën wordt gecreëerd, te associëren met de
voorgestelde waarden, teneinde een correcte uitvoering van de BTW-aangiften mogelijk te maken.
Gelieve te noteren dat een toekomstige functie in de instellingen de verificatie en automatische
bijwerking van deze velden mogelijk zal maken.

3. Exporteren naar Excel
Om de tabel met de rekeningen naar Excel te exporteren, selecteert u de codes die u wilt exporteren
en klikt u op de knop

.

4. Beheer van iconen

Rekeningsaldi kunnen worden weergegeven van datum tot datum, met of zonder subtotalen per
klasse en met of zonder rekeningen met een nulsaldo.

De functionaliteiten van alle knoppen zijn opgenomen in de knop "Functies"

De functie "Subtotalen updaten" zal automatisch alle ontbrekende subklassen aanmaken, zodat
subtotalen kunnen worden aangemaakt op de eerste, tweede en derde positie.
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Met deze knop
kunnen bepaalde velden automatisch worden bijgewerkt. Deze functie is identiek
aan de welke in de klanten/leveranciersbestanden wordt gebruikt.

De eerste 3 kolommen aan de linkerzijde worden niet direct in Picsoo gebruikt, maar kunnen nodig zijn
bij gebruik van andere programma's. Deze 3 velden kunnen automatisch worden bijgewerkt via de
knop

.

Met de knoppen

kunt u exporteren in XLS- of TXT-formaat.

De knop
maakt de overdracht van rekening naar rekening mogelijk gedurende de periode die is
gedefinieerd in de datumselectie en zolang de boekingen niet zijn afgesloten.

5. Tips
Als de gebruiker op de boekhoudrekening (in blauw) of op de debet/credit/balans-waarden drukt,
wordt een extra venster geopend om de transactiehistoriek voor die rekening weer te geven

De weergegeven transacties kunnen worden bekeken of (onder voorbehoud van wijzigingen) gewijzigd
via de knop .
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6. Functietoetsen - sneltoetsen
In de vermeldingen van de commerciële documenten zijn "sneltoetsen" toegewezen via de toetsen
CTR of SHIFT of F... Door met de muis over de pictogrammen te gaan, verschijnt automatisch de
bijbehorende functietoets.

van commerciële documenten
ALT+CTRL + G = Grootboek
CTRL+Shift+V = Opslaan in kladmodus (alleen Offertes)
CTRL+shift+P= Opslaan + verder naar volgende
CTRL+Shift+S= Opslaan
CTRL+Shift+E= Opslaan + sturen via mail
CTRL+Shift+C = Opslaan + verder naar volgende
ALT+CTRL + T = Transacties

Categorie vergoedingen
Deze functionaliteit, bedoeld voor het beheer van de terugbetalingen van personeelskosten, wordt op
dezelfde wijze beheerd als de registratie van aankopen. Om de codering te vergemakkelijken, hebben
wij echter een onkostentabel (Personeelsuitgaven categorieën) gecreëerd die de gebruiker kan
invullen of wijzigen.

De categorieën die worden gebruikt bij de registratie van een onkostennota worden automatisch
overgebracht naar de juiste boekhoudrekeningen, mits zij correct zijn bijgewerkt volgens het gebruikte
rekeningstelsel. De aantekening ("Nog in te vullen") betekent dat de boekhoudkundige rekening aan
de uitgave moet worden gekoppeld.
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Een onkostennota registreren

Registratie gebeurt via het aankoopmenu. Elke onkostennota wordt geregistreerd in een
speciaal dagboek. Bij de registratie moet de gebruiker de naam van de werknemer en de aard
van de terugbetaalde uitgave vermelden. Deze operatie zal de facto in de boekhouding
worden opgenomen.
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COMMERCIEEL BEHEER
Verkoopproces
Omwille van de gebruiksvriendelijkheid worden alle handelingen met betrekking tot het
verkoopproces door de gebruiker vastgelegd aan de hand van een standaardinvoerscherm.

Basis

Registratie van commerciële documenten
1. Algemene functionaliteiten
In elk stadium van het proces worden controles van de voorraadhoeveelheden uitgevoerd. Picsoo
blokkeert de gebruiker op geen enkele manier, maar geeft waarschuwingsberichten weer.



Automatische verhoging van onderdeelnummers op basis van journaals. Het is mogelijk om
verschillende verkoop journaals, LV, offertes, ...
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Door op het documentnummer te klikken, kan de gebruiker de volledige uitgereikte factuur
bekijken. Andere functies die kunnen worden opgeroepen via de knop rechts op het
scherm naast het document zijn beschikbaar: wijzigen (indien niet gevalideerd), dupliceren,
overdragen, exporteren naar PDF, afdrukken of betalen van het document.
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Aangezien facturatie de automatische bijwerking van het boekhoudsysteem mogelijk maakt,
is het van essentieel belang dat elementen die eigen zijn aan een boekhoudsysteem aan de
facturatie worden gekoppeld (boekhoudrekening, journaal, BTW-periode, enz.). Om te
voorkomen dat de gebruiker een aantal "omslachtige" velden te zien krijgt, kan de gebruiker
zelf bepalen welke velden hij nodig heeft. Standaard worden de boekhoudkundige waarden
automatisch bijgewerkt op basis van de instellingen die vooraf zijn gedefinieerd in de
rubrieken "Instellingen", "Artikelen" of "Klanten/leveranciers".
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Zoekknoppen zijn ook beschikbaar op het niveau van klanten, artikelen en
boekhoudkundige rekeningen. Deze functie voert een zoekopdracht uit op alle (of een deel)
van de weergegeven velden.



Deze knop bevindt zich rechts van het veld "Klant"
en geeft alle
transacties van deze klant weer (mogelijkheid om betalingsherinneringen te versturen
(globaal of individueel) en om gegevens te exporteren in XLS-formaat)



De "snelle" registratie van een betaling kan worden gedaan via de daarvoor bestemde knop
rechtsboven op uw factuur.

Deze functie leidt de gebruiker naar het betalingskader. De informatie met betrekking tot
deze betaling zal worden bijgewerkt op de bankrekening (in het voorbeeld hieronder, de
rekening 556000 Belfius)



Mogelijkheid van facturering in bedragen exclusief btw of inclusief btw
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Aan de hand van transactieweergave kunnen de boekingen en de door het systeem
gegenereerde btw-informatie rechtstreeks worden gecontroleerd

2. Commerciële documenten bekijken en opzoeken
Ga naar Verwerking-> Verkopen of Aankopen
Hier ziet u een lijst van alle facturen. De facturen zijn ingedeeld in specifieke tabbladen als onbetaald,
betaald, kladboek, creditnota's en abonnementen.






Onbetaald: alle onbetaalde of gedeeltelijk betaalde facturen worden onder dit tabblad
weergegeven
Betaald: zodra de factuur volledig betaald is, wordt ze in dit tabblad weergegeven
Kladboek: facturen die als concept zijn opgeslagen, worden in dit tabblad weergegeven
Kredietnota's: alle kredietnota's worden weergegeven in het tabblad Kredietnota's
Abonnementen: dit tabblad bevat alle terugkerende factuursjablonen

Naast elke factuur staan een paar knoppen met verschillende functionaliteiten.
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Bewerken: om de geselecteerde factuur te bewerken
Annuleren: om de geselecteerde factuur als verwijderd te markeren
PDF: om een PDF kopie van de geselecteerde factuur te maken
Kopiëren: om een kopie te maken van de geselecteerde factuur
E-mail: om de geselecteerde factuur te e-mailen
Betaling: om direct een betaling voor deze factuur te registreren
Virtuele betaling: om een factuur als betaald te beschouwen zonder boekhoudkundige
tegenhanger (deze functie vermijdt het versturen van automatische aanmaningen)
UBL: weergave en uitvoer in UBL-formaat (optie)

U kunt naar facturen zoeken op basis van verschillende criteria in elk van de weergegeven kolommen.

Om facturen voor een specifieke klant te zoeken, selecteert u deze in het vervolgkeuzemenu en klikt
u op Zoeken.

Factuur aanmaken
Om een nieuwe factuur aan te maken, opent u het menu Verkopen of Aankopen en klikt u op
[+Verkoop] of [+Aankoop].
U zult het onderstaande scherm zien.
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Volg de onderstaande stappen om een factuur aan te maken.















Selecteer de klant/leverancier voor wie u een factuur wilt maken
Selecteer de factuurdatum
De vervaldatum is gebaseerd op de vervaldatum gedefinieerd in de klant/leverancier fiche
Het veld Factuurnummer toont het eerstvolgende beschikbare factuurnummer, dat ook
overschreven kan worden
Artikel: artikel dat u aan uw klant verkoopt of van uw leverancier koopt
Beschrijving: Korte beschrijving van de goederen of diensten die u verkoopt of koopt.
Eenheidsprijs: prijs van een enkele eenheid van het goed of de dienst dat u verkoopt of koopt
Hoeveelheid: de hoeveelheid waarin u goederen of diensten verkoopt/aankoopt
Boekhoudkundige rekening: de rekening waaronder u deze verkoop of aankoop wenst te
boeken
BTW-tarief: het BTW-tarief dat van toepassing is op dit specifieke goed of deze dienst
Zodra u de bovenstaande gegevens hebt ingevoerd, berekent het automatisch de resterende
waarden en geeft ze weer in het
U kunt ook de bank selecteren om de bankgegevens op de factuur weer te geven en de
standaardtekst in de voettekst van de factuur wijzigen
Zodra dit is gebeurd, kunt u op de knop [Opstellen] klikken om de factuur als concept op te
slaan, of op de knop [Opslaan] om de factuur als een openstaande factuur op te slaan.
Klik op de knop [Annuleren] als u de factuur niet wilt aanmaken.

De facturatiemodule maakt het mogelijk facturen inclusief belasting te boeken, waarbij de BTW de
facto wordt herrekend.
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De vermelde prijs in de factuur is altijd de verkoopprijs die in uw artikelfiche wordt vermeld.
Deze optie werd aangemaakt om gebruikers die dagelijks, wekelijks, maandelijks verkopen factureren,
... in staat te stellen te vermijden dat zij het bedrag van hun ontvangsten exclusief BTW manueel
moeten herrekenen.
Door een kleine truc kan het ook individuele facturatie toestaan.
Voorbeeld 1
U verkoopt gewone benodigdheden en wenst een dagelijkse globale verkoop te boeken. In het veld
Eenheidsprijs voert u het bedrag inclusief BTW in van uw dagelijkse verkoop (per mogelijk BTW-tarief
als er meerdere zijn)
Voorbeeld 2
U factureert leveranciers voortdurend inclusief BTW. Wij verzoeken u in het artikelbestand een
bedrag inclusief BTW op te nemen, zodat het in de eenheidsprijs ingevoerde bedrag correct is. Indien
uw artikelbestand een bedrag exclusief BTW vermeldt, bent u verplicht in het veld Eenheidsprijs een
bedrag inclusief BTW op te nemen. Ter informatie: de numerieke velden zijn ook berekeningsvelden u hoeft dus alleen het bedrag exclusief BTW plus het tarief in te vullen. (Bijvoorbeeld, een levering
van € 100 exclusief BTW zou € 121 inclusief BTW worden als deze inclusief BTW werd verkocht - in
het veld eenheidsprijs zou u 100*1,21 invullen en de rest zou automatisch worden gedaan

Factuur wijzigen
Om een factuur te wijzigen, ga naar Verwerking -> Verkoop of aankoop.
Selecteer de factuur die u wilt wijzigen en klik op de knop [Wijzigen].
U ziet de geselecteerde factuur in de bewerkingsmodus zoals hieronder. Werk de factuur bij indien
nodig en klik op de knop [Goedgekeurd bijwerken] om de wijzigingen op te slaan. Klik op de knop
[Annuleren] om het bewerken van de factuur te annuleren.
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Factuur verwijderen
Om een factuur te annuleren, ga naar Verwerking -> Verkopen of Aankopen.
Selecteer de factuur die u wilt verwijderen en klik op de knop [Verwijderen].

Een PDF-factuur maken
Om een PDF-factuur te maken, gaat u naar Verwerking -> Verkopen of Aankopen.
Selecteer de factuur waarvan u een PDF-bestand wilt maken en klik op de knop [Exporteren naar
PDF].

Kopieer de factuur om een nieuwe factuur te maken
Kopieer bestaande facturen om een nieuwe te maken om tijd te besparen.
Ga naar Verwerking -> Verkopen of Aankopen.
Selecteer de factuur die u wilt kopiëren en klik op de knop [Kopiëren].
Hiermee kopieert u de geselecteerde factuur met een nieuw factuurnummer.
Klik op [Opslaan] om deze nieuwe factuur op te slaan of klik op [Annuleren] als u deze factuur niet
wilt aanmaken.
Elektronische facturatie aan klanten
Ga naar Verwerking -> Verkopen.
Selecteer de factuur die u per e-mail wilt verzenden en klik op de knop [E-mail].
Dit opent een venster zoals hieronder afgebeeld.
Voer het e-mailadres in waarnaar u de factuur wilt versturen in het gedeelte "Aan", voer de emailadressen in het gedeelte "CC" en "Bcc" in als u dezelfde factuur naar een ander e-mailadres wilt
kopiëren, voer het onderwerp in en klik op de knop [E-mail].
Een PDF kopie van de factuur wordt als bijlage bij de verzonden e-mail gevoegd.
Bekijk factuurgegevens
Deze optie is vooral "boekhoudkundig".
Om de details van de factuur te bekijken, ga naar Verwerking -> Verkopen of Aakopen.
Klik op het factuurnummer zoals hieronder afgebeeld.
Dit zal een factuur detailpagina openen zoals hieronder getoond.
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Vanuit dit scherm kunt u een factuur bewerken of verwijderen, een PDF-factuur maken, en
een factuur per e-mail verzenden (alleen voor verkoop).
Om een factuurbijlage te uploaden, voert u de titel in, selecteert u het bij te voegen bestand
en klikt u op [Opslaan].
U kunt de factuur ook snel betalen en notities toevoegen aan de factuur.
Klik op de knop [Terug naar lijst] om terug te keren naar de factuurlijst.

Voeg documenten bij de factuur
Om documenten bij de factuur te voegen, gaat u naar Verwerking -> Verkopen of Aankopen.
Klik op het factuurnummer waaraan u een document wilt hechten.
U zult het onderstaande scherm zien.
Ga naar de sectie "Bijlagen" op deze pagina.
Klik op de knop [Document bijvoegen], selecteer het document dat u wilt bijvoegen en klik vervolgens
op [Opslaan].
Zodra het document is geüpload, wordt het weergegeven in de rubriek "Bijlagen".
U kunt op het X teken klikken om het bijgevoegde document te verwijderen.

Registreer de ontvangen betaling voor de factuur
Om een ontvangen betaling van een bepaalde factuur te registreren, gaat u naar Verwerking ->
Verkopen of Aankopen.
Klik op het factuurnummer waarvoor de betaling is ontvangen.
In de rubriek "Een snelle betaling voor deze factuur boeken" voert u de nodige gegevens in en klikt u
op de knop [Verzenden] om de snelle betaling te boeken.
Zodra de betaling is verricht, kunt u deze bekijken in de rubriek 'Betalingsgeschiedenis'.

Notities schrijven voor een factuur
Ga naar Verwerking -> Verkopen of Aankopen.
Klik op het factuurnummer waarvoor u notities wilt toevoegen.
Dit zal die factuur openen om te bekijken. Scroll naar beneden naar de sectie "Notitie".
Voer de notitie in het gegeven veld in door op de knop [+Nota] te klikken en klik op de knop [Opslaan].
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Maak een terugkerende factuur
Ga naar Verwerking -> Verkopen of Aankopen.
Klik op de pijl naast de knop [+Verkopen] of [+Aankopen] en klik vervolgens op de optie "Abonnement".
Vul de vereiste informatie in het onderstaande scherm in en klik op [Opslaan] om een terugkerende
factuur aan te maken.






Frequentie: hoe vaak u een factuur wilt aanmaken.
Factuur aanmaken als: selecteer of u een nieuwe Goedgekeurde of kladfactuur wilt
aanmaken.
Voorvallen: bepaal het aantal facturen dat met bepaalde tussenpozen moet worden
aangemaakt. Dus als u zegt 5 voorvallen en wekelijkse frequentie, betekent dit dat tot 5 weken
op een bepaalde datum de factuur zal worden aangemaakt. Vanaf de 6e week zal de factuur
niet meer worden aangemaakt.
Creëer betaling bij herhaling: Als u dit vakje aanvinkt, wordt elke factuur die met deze sjabloon
wordt aangemaakt, gemarkeerd als betaald en wordt er een boeking gecreëerd op de
geselecteerde bank.

Klik op [Annuleren] als u geen terugkerende factuur wilt aanmaken.
Eenmaal opgeslagen, kunt u de terugkerende factuur zien onder het tabblad "Abonnement".
Een terugkerende factuur wijzigen/verwijderen/kopiëren
Om een terugkerende factuur te bewerken, te verwijderen of te kopiëren, gaat u naar Verwerking ->
Verkopen of Aankopen.
Selecteer het tabblad "Abonnement".
Selecteer de terugkerende factuur die u wilt bewerken/verwijderen of kopiëren en klik op de knop
Bewerken/annuleren of Kopiëren.

Archiveren en herdrukken van commerciële onderdelen
Met deze knop
kunt u een of meer facturen (of andere commerciële documenten) selecteren
die u in PDF-formaat wilt ophalen of archiveren.
Klik gewoon op het vakje links van de logboekcode in de lijst van zakelijke documenten naast het (de)
geselecteerde document(en) en activeer vervolgens de knop.
Er zal dan een ZIP-bestand worden aangemaakt in uw downloadgebied.
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Importeren van commerciële onderdelen
Met Picsoo kunnen alle soorten commerciële documenten worden geïmporteerd. Een
voorbeeldbestand is beschikbaar.

. De titelvelden kunnen niet worden gewijzigd,
gewist of verplaatst. De soorten commerciële documenten in het laatste veld van het XLS-bestand
"InvoicetypeId" moeten worden gerespecteerd om deze documenten op de juiste plaats te kunnen
invoegen.« InvoicetypeId » Facturen=1 / Bestelbonnen = 15 / Leveringsbonnen = 16 / Voorschotfacturen = 19

Picsoo zal automatisch een geïmporteerde klant aanmaken als deze nog niet is aangemaakt.

Offertes
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v

v

Accepteren betekent dat de offerte door de klant is "aanvaard" en dat er gevolg aan kan worden
gegeven.
Met Accepteren en doorgaan kunt u naar de volgende offerte gaan zonder het presentatiescherm te
doorlopen. Voorlopig betekent dat de offerte nog op goedkeuring wacht.
Scherm voor presentatie van offertes
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Een reeks "knoppen" rechtsboven in het scherm maken het mogelijk :
om de offerte te beschouwen als reeds gefactureerd
om de offerte om te zetten in een factuur

de offerte als "geweigerd" door de klant te beschouwen
om de offerte te dupliceren
exporteren in PDF-formaat
om een bijlage document bij te voegen
terug naar de lijst van offertes

de offerte in het gewenste formaat afdrukken
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Bestelbonnen

1) Het genereren van de bestelbon

2) Omzetting van de bestelbon in een leveringsbon of factuur
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Gedeeltelijke omzetting van de bestelling in een leveringsbon (voorbeeld hieronder: 2 "Commecieel
Beheer" producten in plaats van 8).

De bestelbon wordt niet afgesloten, zodat de gebruiker het saldo van de bestelling (d.w.z. 8
eenheden) weer automatisch kan overboeken naar een nieuwe leveringsbon
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Zodra de bestelling volledig "geleverd" of "gefactureerd" is, kan geen overschrijving naar
"leveringsbon" of "factuur" meer plaatsvinden. Een bericht informeert de gebruiker dat de bestelling
is uitgevoerd.

Voorschotfacturen

Een voorschotfactuur wordt op dezelfde manier gegenereerd als een traditionele factuur. Elke
verwijzing naar een offerte, een bestelbon of een leveringsbon kan alleen manueel worden
aangebracht in de daartoe bestemde velden (Referentie of Nota).
Bij het opmaken van de eindfactuur kan deze verwijzen naar de aanbetalingsfactuur. Het opvragen
van een aanbetalingsfactuur is alleen mogelijk als de klant het onderwerp is geweest van een
aanbetalingsfactuur die nog niet is verrekend. Door de aanbetalingsfactuur te koppelen aan de
eindfactuur, ontstaan er net zoveel regels met "negatieve" boekingen als er op de
aanbetalingsfactuur staan.

79
©Picsoo 2022

Leveringsbonnen / Retour leveringsbonnen
Een leveringsbon kan ofwel automatisch worden gegenereerd (zoals hierboven beschreven), ofwel
handmatig worden geregistreerd. Een leveringsbon kan het voorwerp zijn van een retourzending van
goederen (retourleveringsbon).
Belangrijk: de leveringsbon actualiseert de voorraden

Opgelet: voordat een leveringsbon de voorraad zou actualiseren en de overdracht naar de factuur
zou toestaan, is het absoluut noodzakelijk dat de knop "gevalideerd" (zie scherm hierboven) is
"aangevinkt". De gebruiker kan vervolgens de leveringsbon overbrengen naar de factuur door de
onderstaande procedure te volgen.
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Op het ogenblik dat de factuur wordt opgesteld, kunnen de hoeveelheden niet meer door de
gebruiker worden gewijzigd (de voorraad is immers al bijgewerkt). Elke wijziging moet het voorwerp
uitmaken van een terugzending van LB of een nieuwe factuur of creditnota.
Zolang de leveringsbonnen gevalideerd zijn (zie punt hierboven), kan de gebruiker verschillende
leveringsbonnen op één factuur groeperen door de selectievakjes links van de verschillende
leveringsbonnen in de LB-lijst aan te klikken. Nadat u deze vakjes hebt aangevinkt, kan de factuur
automatisch worden aangemaakt door op de knop

te drukken.

Opgelet: een leveringsbon kan slechts één factuur genereren!

Ontvangstbonnen
Ontvangstbonnen werken op dezelfde manier als leveringsbonnen. Een ontvangstnota kan echter
zowel een inkoopfactuur als een verkoopfactuur genereren. Hoewel waarschijnlijk zeer weinig
81
©Picsoo 2022

gebruikt, is deze optie toegevoegd in het geval dat de ontvangen goederen precies overeenkomen
met een klantorder.

Facturen

De registratie van een factuur is vergelijkbaar met alle andere hierboven beschreven registraties.

Creditnotas
De registratie van een creditnota kan verwijzen naar een factuur. In dat geval worden de
oorspronkelijke gegevens (behalve de BTW-code) van de factuur voorgesteld voor de creditnota, en
is het aan de gebruiker om deze te behouden of te wijzigen door eventueel een reden in te voeren
(zie tweede scherm hieronder). De gegevens met betrekking tot de oorspronkelijke factuur zullen op
de creditnota worden vermeld.

Abonnementen
Picsoo laat U toe om automatisch facturen te genereren op basis van "Abonnementen" op de
geplande datum.
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Het principe is als volgt: roep in het VERKOOP-scherm de functie "Abonnement" op en bereid uw
abonnement voor zoals u dat voor een traditionele factuur zou doen.

Bij het registreren van uw abonnement, moeten 3 extra verplichte velden worden bijgewerkt:




de "Frequentie", die de frequentie is van de facturen die naar uw klanten moeten worden
gestuurd
de "Mode": goedgekeurd of niet. Indien de inschrijving niet wordt goedgekeurd, blijft ze in
wacht staan
de "voorvallen", dat is het aantal facturen dat naar uw klanten moet worden gestuurd

Voorbeeld Kwartaal Frequentie / Voorval 12: Uw klant ontvangt gedurende 12 kwartalen elk kwartaal
de factuur die overeenkomt met de factuur die u hier opstelt.
Met het veld "Eerste factuurdatum instellen" kan de officiële eindfactuur worden aangemaakt op de
in dit veld aangegeven datum aan het einde van elke periode.
Abonnementen werken de voorraden pas bij als ze officieel worden gemaakt via de aanmaak van de
bijbehorende factuur.
Elk abonnement wordt gegenereerd in een bepaald journaal (naar keuze van de gebruiker
aangemaakt in de Instellingen-Journaal Codes)... zolang dit journaal verbonden is met het type:
Verkoop Abonnementen

Beheer van abonnementen
Een lijst van alle abonnementen kan worden bewerkt. Met deze lijst kunt u de abonnementen
bekijken die aan het eind van het jaar automatisch worden gefactureerd, op basis van meerdere
criteria
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Snelle verkopen
Picsoo heeft een vereenvoudigde snelle registratie tool ontwikkeld. Deze functie wordt vooral
gebruikt door kleine organisaties met weinig artikelen.
Het verschilt van andere vermeldingen in de zin dat:
1) dat er slechts één invoerscherm wordt gepresenteerd en dat de keuze van het documenttype
wordt gemaakt bij het sluiten van het document,
2) dat de artikelen (per categorie of in hun geheel) in de vorm van foto's worden aangeboden in
de ruimte hiernaast,
3) dat de invoervelden beperkt zijn; het is niet mogelijk gebruik te maken van aangepaste
velden, BTW-roosters, boekhoudkundige rekeningen, enz.
4) dat de onderdeelnummers automatisch worden verhoogd zonder enige mogelijkheid tot
wijziging door de gebruiker.
De afdruk zal echter dezelfde zijn als voor andere commerciële stukken.
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BEWERKINGEN
1. Klantenaanmaningen
Automatische aanmaningen (herhinneringen)
Zie de sectie "Instellingen”
Manuele aanmaningen
Op basis van diverse selectiecriteria kunnen verschillende soorten aanmaningen worden gegenereerd.
Als het vakje
niet is aangevinkt, worden alleen herinneringen verstuurd voor klanten
waarvan het herinneringsveld in hun record is geactiveerd.

Het manuele beheer van de herinneringen, op basis van de vervaldatum en andere filters, maakt
het mogelijk om bijvoorbeeld alle herinneringen te selecteren die tussen 31 en 45 dagen vervallen.
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De individuele selectie van een klant, een of meer onbetaalde facturen en de keuze van de te
verzenden herinnering is eveneens mogelijk.
1)

Papieren aanmaningen niveau 1 en 2 - standaard aanmaningsjablonen. De inhoud van
de tekst die u wenst weer te geven kan worden aangemaakt op het tabblad "Instellingen - Email"
. Aan papieren aanmaningen kunnen contractuele boetes en moratoire rente
worden toegevoegd.

2)

Een dossier in het volledig aanvaarde formaat dat beantwoordt aan de algemene
criteria die door deurwaarders of andere incassobedrijven worden gevraagd

Het herinneringsniveau kan handmatig worden verhoogd via

.

De geselecteerde herinneringen worden via de knop
naar de e-mailadressen gestuurd die aan de
klant zijn gekoppeld. Papieren herinneringssjablonen 1 & 2 kunnen op dit moment niet worden
gewijzigd.
Waarschuwing: deze 2 verslagen zijn STANDAARD modellen. Zij kunnen niet worden aangepast of
gewijzigd.

De herinneringen die aan individuele klanten zijn gestuurd, kunnen worden bekeken via het individuele
klantenfiche door op de naam van de klant in de betreffende lijst te klikken.
Diverse functies
Door te klikken op een factuurnummer (bv. VO-127) kunt u de factuur bekijken. Zoeken naar een
factuur, een klant, een factuurdatum of een vervaldatum wordt mogelijk gemaakt door middel van de
grijze zoekvelden (net onder de titels).
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Klantenlijst

U moet dan de functie "Verzonden herinneringen" oproepen om de lijst en de status van de
verzonden herinneringen te bekijken.

2. Opvolging van herinneringen (E-mails)
Historiek herhinneringen
Deze functie toont alle herinneringen die automatisch door Picsoo zijn verstuurd. Verschillende
selectiecriteria kunnen worden gebruikt om de weergave te verfijnen. De status met een rood kruis
geeft aan dat de e-mail niet kon worden verzonden wegens een gebrek aan een relevant of
bestaand e-mailadres.

3. Beheer van Back Orders
Met deze optie kunt u " back orders " beheren; elke bestelbon van een klant, of hij nu openstaat,
gedeeltelijk of volledig geleverd is (of gefactureerd = "Bestelling in uitvoering=0)" wordt automatisch
in dit bestand opgenomen.
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Met deze knop
kunt u de status van uw huidige voorraad controleren met die van
de bestellingen in uitvoering, ongeacht of deze betrekking hebben op klanten of leveranciers.
Met deze knop
kunt u de bestelling van de leverancier voorbereiden. Om deze
functie te activeren, moet de gebruiker eerst de artikelen selecteren die bij de leverancier kunnen
worden besteld, door op de selectiezone te klikken

4. Historiek E-mails
Alle documenten die per e-mail via Picsoo zijn verzonden, worden in deze lijst weergegeven.
Klik op het factuurnummer om het te openen in de modus "Bewerken"
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5. Opvolging van offertes (e-mails)
Met deze functie kunt u offertes bekijken die automatisch door de klant of prospect werden
aanvaard of verworpen.

In de eerste kolom staat de handtekening van de klant bij de aanvaarding van de offerte

6. VindAlles
Dit instrument maakt het mogelijk vrijwel alle informatie op te zoeken of terug te vinden, of het nu om
commerciële of boekhoudkundige informatie gaat. Wij wilden het de gebruikers gemakkelijker maken
door een voorselectie te maken van de verschillende mogelijke zoekopdrachten.
Het groepeert de verschillende hoofdbestanden en stelt u in staat te zoeken in elk bestand dat in de
horizontale balk wordt weergegeven, een bedrag, een postcode, een artikel, enz. Nieuwe velden
kunnen worden ingevoegd om de zoekcriteria uit te breiden.
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Aangezien de weergave afhankelijk is van de grootte van uw scherm, kunt u de velden van uw keuze
toevoegen of invoegen via de knop
op het scherm worden gepresenteerd.

. Zoekopdrachten worden alleen uitgevoerd op de velden die

7. Projecten
Projectbeheer is een optie die de gebruiker kan activeren in de instellingen (Opties)
Na het activeren van de "Project Management" optie, is de "Projecten" functie beschikbaar in het
menu

De gebruiker kan nu zoveel projecten creëren als hij/zij wenst door op

te klikken

In het volgende fiche raden wij u aan de velden BTW (%) en boekhoudkundige rekening in te vullen,
zodat deze informatie standaard wordt opgenomen wanneer de factuur wordt opgesteld. Dit is met
name handig wanneer u gewerkte uren opnieuw factureert en regel voor regel op de factuur
specificeert.
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Het formaat van het veld "Uren per dag"
tegenstelling tot 1,3 dat gelijk zal zijn aan 1h20 (1:20)

is belangrijk 1:30 (1:30) = 1,5 in

Zodra de registratie is voltooid, verschijnen de aangemaakte projecten in een lijst zoals hieronder
afgebeeld

Correctie van de informatie op het fiche "Project":
Project annuleren:

Open het project: klik op de projecttitel
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Wanneer een project wordt geopend, kan de status van het project worden bekeken, evenals alle
verrichtingen die zijn geregistreerde, hetzij rechtstreeks via dit scherm, hetzij via de traditionele
registratie van een verkoop- of aankoopfactuur waarbij de gebruiker ervoor heeft gezorgd de naam
van het project te associëren

Standaard wordt een klant aan een project gekoppeld, maar facturatie voor een specifiek project kan
ook aan andere klanten worden doorberekend.

De gebruiker kan de details van de verkoop- of aankoopfacturen met betrekking tot het
geselec8/teerde project raadplegen.

92
©Picsoo 2022

Nieuwe taken aanmaken

Alleen ongebruikte taken kunnen worden verwijderd via de rode knop
Taken kunnen worden gedefinieerd als "Factureerbaar" of "Niet-factureerbaar" (gratis)
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Project gebonden aan diensten kunnen worden geregistreerd via wekelijkse of dagelijkse tijdschema.
Op de timesheet staan de gefactureerde en de nog niet gefactureerde diensten.

De details van elke dienst zullen volledig op de facturen worden vermeld.
Let op: uren kunnen in dit stadium alleen in honderdsten worden ingevoerd 1,5 = 1h30

Het uurtarief zal het tarief zijn dat bij de standaard taak hoort.

De gewerkte uren worden als volgt gefactureerd:
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De informatie in verband met het project en de klant worden standaard opgenomen.
De gebruiker moet het vakje "Timesheets opnemen" naast het veld "Project" aanvinken,

zodat alle nog niet gefactureerde diensten kunnen
worden weergegeven. Deze dienstleidingen kunnen naar behoefte worden aangepast.
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COMMERCIELE RAPPORTEN

1. Commerciële transacties
Dit bestand verzamelt ALLE verrichte boekhoudkundige en commerciële transacties, waarvan de
gegevens naar wensen kunnen worden geselecteerd, verwerkt en geëxporteerd. De precieze opvolging
van een artikel, van de verstuurde offerte tot de factuur via de bestelling van de leverancier... alles
wordt
hier
geregistreerd.

2. Inventaris van artikelen
Volledige weergave
Maakt de editie mogelijk van datum tot datum en in detail (door een eenvoudige klik op het
geselecteerde artikel) van alle transacties die op de artikelen zijn uitgevoerd.
De inventaris is multi-depot. Niet-voorraad artikelen kunnen worden weergegeven.

Historiek per artikel
Door op een geselecteerd artikel te klikken, wordt de volledige geschiedenis (voorraadupdate) voor
dat artikel weergegeven.
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Voorraad update
Met de knoppen
kunt u de hele inventaris oplijsten, bijwerken en vervolgens de juiste waarden
opnieuw importeren. Positieve of negatieve voorraadboekingen zullen worden gegenereerd.

3. Aangepaste velden
Maakt de raadpleging mogelijk van alle bewerkingen gegroepeerd per eigen veld. Door op de + knop
links van het aangepaste veld te klikken, krijgt u de bewerking te zien die bij dit veld hoort
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4. Commerciële historiek
Deze optie geeft per klant, leverancier of artikel alle verrichte commerciële transacties weer
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BOEKHOUDING
BOEKHOUDKUNDIGE INVOER
Verkopen / Aankopen / Kredietnota's
Definities van de verschillende velden
Periode: BTW-periode waarin de boeking zal worden opgenomen. Zo kan bijvoorbeeld een factuur
van 30 oktober worden opgenomen in de BTW-periode van november.
Journaalcode: de gebruiker kan zoveel verkoopjournalen aanmaken als hij wenst, een optie die hij
waarschijnlijk zal kiezen om verschillende soorten activiteiten te onderscheiden
Onderdeelnummer: nummer dat automatisch met één eenheid wordt verhoogd (per journaal). Deze
volgorde kan door de gebruiker handmatig worden "verbroken".
Datum: werkelijke datum van de factuur. Als de datum afwijkt van de BTW-periode, wordt een
waarschuwingsbericht weergegeven
Vervaldatum: vervaldatum die standaard wordt berekend op basis van de elementen in het
klanten/leveranciersfiche.
Referentie: vrij veld waarvan de waarde zal worden opgenomen naast elke opgenomen regel
Gedelegeerde: naam van de vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor deze klant. Deze
vertegenwoordiger moet eerst geregistreerd zijn in het menu "Werknemers”
Valuta: keuze van de valuta die voor deze factuur wordt gebruikt. Bedragen weergegeven in valuta en
in €.
Nota: Vrij veld
Vrije/gestructureerde mededeling: waarden bedoeld om automatische afstemming mogelijk te
maken bij het invoeren van financiële gegevens.
Sjabloonboekingen: deze functie is bijzonder interessant voor facturen die meerdere regels bevatten
met verschillende bedragen per maand. Bijvoorbeeld: Engie-factuur waarop het bedrag voor
elektriciteit en verwarming is opgenomen, Proximus-factuur (internet, telefoon, gsm, enz.). Door het
vakje (onder het bedrag inclusief BTW) aan te vinken, nadat alle factuurgegevens zijn ingevoerd, geeft
de gebruiker een naam aan het model, een naam die de volgende keer dat een soortgelijke boeking
wordt gemaakt, zal worden herinnerd.
Totaal BTW: totaalbedrag inclusief BTW. Dit bedrag zal de automatische berekening van de
tegenpartijlijnen mogelijk maken
Geregistreerde bedragen: som van de bedragen geregistreerd in de tegenpartijlijnen
Verschil: saldo tussen de totale BTW en de geregistreerde bedragen. De factuur kan alleen worden
geregistreerd als het saldo gelijk is aan 0.
Tegenpartijvelden: indien de waarden in het klanten- en leveranciersfiche reeds correct zijn
geïmputeerd, wordt de invoer automatisch verricht, terwijl de gebruiker de mogelijkheid wordt
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gelaten de door hem gewenste waarden te wijzigen. Indien de gebruiker het bedrag exclusief BTW in
de eerste regel wijzigt, wordt de BTW standaard herberekend en wordt een extra regel voorgesteld
met het uitstaande saldo.
C. BTW / GR 1 / GR2: deze velden met betrekking tot de BTW-aangifte (BTW-vak en BTW-roosters)
worden standaard bijgewerkt volgens de instellingen die zijn ingesteld in de boekhoudrekeningkaart
enerzijds en in de BTW instellingen anderzijds. Deze waarden kunnen door de geïnformeerde gebruiker
worden gewijzigd. Om deze mogelijk ontijdige wijzigingen te voorkomen, kunnen deze velden uit dit
scherm worden verwijderd via het tandwieltje

in de rechterbovenhoek van uw scherm.

Fiscaal afschrift: betreft alleen vergoedingen, provisies en andere kosten die zijn betaald in verband
met transacties die onder de verklaring 325 vallen (alleen aankopen)
Actie :

toont extra velden (lange beschrijving, aangepaste velden, ...)

Snelle invoer - definitie
Deze vorm van registratie verschilt van de registratie van gedetailleerde aan- en verkopen (met
artikelbeheer) in die zin dat op basis van het bedrag inclusief BTW de tegenpartijenregels automatisch
kunnen worden ingevuld. Om het invoerproces te versnellen, is het raadzaam de juiste velden in de
leveranciers- of klantenbasisregistratie in te vullen.
Nemen wij het voorbeeld van de elektriciteitsleverancier Engie waarvoor wij de compensatierekening
611700 Elektriciteitskosten hebben geassocieerd met de bijzondere BTW-code "ELEC80PRIV" die
overeenkomt met 80% particulier gebruik.

Bij het registreren van de aankoopfactuur van de ENGIE leverancier, zal Picsoo standaard de rekening
611700 en de BTW code ELEC80PRIV voorstellen. De gebruiker zal de factuurdatum en het bedrag
inclusief BTW moeten beheren. De toerekening van deze laatste zal het mogelijk maken de bedragen
zonder BTW en de BTW in de passende rekeningen nauwkeurig te berekenen.
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De details van de transactie kunnen indien nodig worden bekeken door te klikken op "Transactie
details" nadat op "Opslaan" is geklikt. Let op: de standaard knop "Opslaan & Doorgaan"

gaat direct naar de registratie van de volgende factuur.
Na het registreren van een factuur waarvan de rekening van de tegenpartij of de btw-code anders is
dan die oorspronkelijk geregistreerd in het bestand van de derde partij, staat Piscoo de automatische
update van deze velden toe.
Tussentijdse weergave van de factuur
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De knop

geeft alleen de transacties in het gebruikte journaal weer.

De knop
toont de velden die voor invoer worden voorgesteld. Als project-, multi-valuta- of
analytisch beheer niet wordt gebruikt voor een bestand, is het niet nodig om velden weer te geven die
het invoerscherm te zwaar zouden kunnen maken.

De pictogrammen die bij de klant/leverancier-rekening horen, maken het mogelijk :
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een nauwkeuriger opzoeking op basis van andere criteria voor een klant/leverancier rekening
de weergave van het grootboek van de leveranciersrekening
de eventuele wijziging van de rekening
een overzicht van betaalde en onbetaalde facturen

De pictogrammen rechts van de tegenpartijlijn

maken het mogelijk :

raadpleging van het grootboek met betrekking tot de rekening
de weergave van extra velden

Door de velden te selecteren die moeten worden weergegeven of verwijderd, heeft de gebruiker
toegang tot de BTW- en basisroosters, indien van toepassing.

De BTW-vakken worden uiteraard standaard beheerd, maar kunnen het voorwerp zijn van speciale
interventies.
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Bij het boeken van een factuur kan de gebruiker een model van verrichting genereren. Dit model kan
bij volgende registraties worden opgeroepen. De bedragen en tegenpartijen worden standaard
voorgesteld, de gebruiker kan rechtstreeks ingrijpen op de waarden en/of rekeningen.
Er is geen limiet aan het aantal sjablonen.
Modellen kunnen worden verwijderd via Instellingen – modellen (sjablonen) plaatsen

De aankoop- en verkoopfacturen die in snelinvoer zijn geregistreerd, staan allemaal in het menu
Verkopen/Aankopen

.

Deze bewegingen kunnen ook worden weergegeven in "Rapporten - Transactie" waar de weergave en
selectie van specifieke velden kan worden geactiveerd via
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.

Diverse verrichtingen
De incodering van de DV's blijft traditioneel. Standaard stelt het veld "Titel" de naam van de
boekhoudrekening voor (uiteraard door de gebruiker te wijzigen).
De "Vrij Label"-knop geeft geen titel weer en voorkomt dat de gebruiker de inhoud vóór de wijziging
verwijdert.
De titel van de vorige regel kan echter worden overgenomen via de knop

.

Het oproepen van een rekening waarvoor het vakje "Oproepen/Lettering" in de hoofdregistratie van
de rekening is aangevinkt, zal de facto een lijst van alle niet-geletterde boekingen weergeven.

Nadat u één of meer rijen hebt geselecteerd, klikt u op de ESC-toets of op de toets
uw scherm.
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rechtsboven in

De overdracht van de inschrijving zal direct plaatsvinden. De DV zal dan moeten worden afgesloten om
een debet=credit saldo te tonen natuurlijk.

Op dezelfde wijze als voor de boeking van aan- en verkopen kunnen boekingsmodellen worden
gebruikt (registratie van salarissen, afschrijvingen, enz.).

Met deze knop
kan een record worden gezocht in een reeks bestanden. Deze functie zou
bijvoorbeeld worden gebruikt voor een zoekopdracht op een aangepast veld.
Door de boekhoudkundige rekening leeg te laten, kan de gebruiker elke boeking zoeken en boeken
door een bedrag in te voeren in de credit- of debetkolommen of in de referentie.

Banken
Een bankrekening toevoegen
Om een bankrekening toe te voegen, klikt u bovenaan in de navigatie op Banken. U zult het
onderstaande scherm zien.
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Dit scherm toont een lijst van bestaande banken en u kunt ook nieuwe bankgegevens toevoegen door
op [+Bank] te klikken. U kunt dan het type rekening selecteren, bijvoorbeeld: kredietkaart,
bankrekening, rekening hoofdlening, kleine kassa, enz. Zodra u alle gegevens hebt ingevoerd, klikt u
op [Opslaan] en uw nieuwe rekening wordt in het bovenstaande scherm weergegeven.
Op dit scherm zijn er opties zoals een rekening bewerken of verwijderen, rekeningsaldo in Picsoo en
werkelijk saldo van geïmporteerde afschriften, afschrift reconciliatie optie met transacties,
bankafschrift importeren, geld opnemen, ontvangst- en overschrijvingsboekingen. Om het
gedetailleerde afschrift te bekijken, klikt u op het bedrag en u wordt naar de pagina voor het bekijken
van het afschrift geleid.
De weergave van alle "financiële" in uw dossier zal in dit scherm te zien zijn
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Met deze knop

kunt u de algemene gegevens van de financiële instelling wijzigen.

Met de knop
(of een klik op het bedrag "Rekeningsaldo") kunt u de
transactiegeschiedenis bekijken en bepaalde verrichtingen wijzigen of wissen

Geschiedenis van de transacties
De knop

geeft de transactiehistoriek van alle bankrekeningen weer.
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Downloaden van bankbestanden
Met de knop
kunnen automatische bankbestanden van een groot aantal verschillende
bankinstellingen worden gedownload, waaronder uiteraard ook bestanden in CODA-formaat.

Zodra het bestand is geselecteerd en gedownload, worden alle gegevens weergegeven en vooraf
ingevuld volgens de herkende elementen (mededeling, gestructureerde mededeling, bankrekening,
naam, bedrag, postcode, referentie, enz.)

Indien in het klanten/leveranciersfiche de bankrekening is opgenomen, wordt deze automatisch
aangevuld met de waarde die bij de boeking uit het bankafschrift wordt gehaald.
De standaardrekening maakt de automatische boeking mogelijk van boekingen waarvan de rekening
niet onmiddellijk kan worden toegewezen
Waarschuwing: indien het aantal geïmporteerde en bekijkbare transacties niet beperkt is, zal
registratie alleen mogelijk zijn op de eerste 250 records. Boven de 250 moet u de overdracht van datum
tot datum uitvoeren.
De knop "Tegenpartij" (bevindt zich naast de knop "Opslaan"), creëert een automatische tegenpartij
voor elke transactie op de bankrekening

Handmatige registratie van bankafschriften

De registratie van deze transacties is bijna identiek aan de registratie van diverse transacties. Het
eindsaldo wordt bijgewerkt met elke geregistreerde regel. Een bevestiging van het eindsaldo wordt
ook gevraagd op het ogenblik van de definitieve boeking.
Als het eindsaldo juist is, zal Picsoo de tegenpartij van alle lijnen via de juiste bankrekening boeken.
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Indien het bedrag niet correct is, kunnen de gegevens worden gecorrigeerd door op "NEE" te drukken.
Info: wanneer de cursor op het veld "opbrengsten" staat, wordt de TAB-toets gebruikt om een nieuwe
regel aan te maken

Andere verrichtingen
Zodra u klaar bent met het invoeren van gegevens
, verschijnt op het eindscherm een scherm
waarin u alle gegevens vindt met betrekking tot diverse verrichtingen, ingevoerde verrichtingen en
banktransacties.

Met deze knop
kan, een herhalende boeking zal worden geregistreerd door er een frequentie
(maandelijks, trimestrieel, semester of jaarlijks) en een frequentie (aantal herhalingen) aan toe te
kennen. In het onderstaande voorbeeld wordt de DV maandelijks herhaald op de 31e van elke maand,
gedurende 12 keer.
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Deze verrichting verschilt van de templates in de zin dat zij automatisch wordt gegenereerd en geen
tussenkomst van de gebruiker vereist.
Deze DV's kunnen worden bekeken en, indien nodig, verwijderd in
Een omkeerpost kan worden gepland of naar wens worden uitgevoerd via de daarvoor bestemde
knoppen.

Om de planning uit te voeren, selecteert u de DV, activeert u de knop
en koppelt u er een
terugboekingsdatum aan. Op de vastgestelde datum wordt automatisch een terugboeking DV
gegenereerd.

Dit DV kan worden bekeken en zo nodig verwijderd in
Transacties importeren

Met deze knop
kunt u transacties importeren. Een voorbeeldbestand kan worden
gedownload om het importeren te vergemakkelijken.

Gescande facturen
De gebruiker kan al zijn gescande facturen opslaan via de uploadknop
verwerken documenten".

in het linkerkader "Te

Deze facturen blijven, in afwachting van hun definitieve verwerking, toegankelijk voor afronding of,
zo nodig, schrapping. Zodra de gebruiker op de knop
factuur uit dit bestand.
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drukt, verdwijnt de

Op voorwaarde dat alle velden correct zijn ingevoerd door het herkenningsprogramma, kan de
factuur naar het boekhoudsysteem worden gestuurd.
Op basis van de leveranciersrekening zal de boekhoudrekening automatisch worden geboekt.

Gescande facturen worden systematisch gearchiveerd in E-document en kunnen op elk moment
worden opgeroepen.
De herkenning van de leverancier werkt op 2 elementen, zijn bankrekening (eerste zoekopdracht) en
zijn btw-nummer (tweede zoekopdracht). Als deze informatie in het leveranciersbestand ontbreekt,
kunt u deze bij Picsoo handmatig opslaan, of automatisch bij het opslaan. Deze informatie is dus
essentieel voor de automatische herkenning van de volgende identieke onderdelen.

VERWERKING
1. Afletteren / Afpunten
Elke bankverrichting (of diverse verrichting) maakt het mogelijk een factuur aan te sluiten met de
betaling ervan. Met de functie Afletteren/Afpunten kunt u echter de afgekletterde verrichtingen
wijzigen, ze automatisch of handmatig met elkaar in overeenstemming brengen ... of eventuele
inconsistenties in de aflettering controleren.
Om ervoor te zorgen dat de automatische herinneringen die naar klanten worden gestuurd zo
nauwkeurig mogelijk zijn, biedt Picsoo twee soorten afletteren: handmatige en automatische
afletteren.
De aflettering, automatisch of manueel, kan worden uitgevoerd op één of alle klanten en leveranciers
en voor boekhoudkundige rekeningen. Aflettering is natuurlijk alleen mogelijk op identieke
rekeningen.
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Manueel afletteren
De bewerking kan worden uitgevoerd per rekening of voor alle klant/leverancier- en algemene
rekeningen. De eerste stap is het selecteren van de rekeningstatus van wat u wilt verwerken.
N = niet afgeletterde verrichtingen / Y = afgeletterde / P = gedeeltelijk afgeletterde

Na het selecteren van :





de soort vermeldingen dat moet worden weergegeven
de rekening(en) (klanten, leveranciers of Algemene rekeningen)
het datumbereik waarop de gefilterde verrichtingen zullen worden opgezocht
het type aflettering (manuele of automatische afletteren)

 Druk op de knop
De lijst met geselecteerde verrichtingen verschijnt. Nieuwe speciale selecties kunnen worden gemaakt
(zoals voor klantenlijsten, leverancierslijsten, ...) met behulp van de daartoe bestemde hulpmiddelen.
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Voor handmatige aflettering moet de gebruiker de te af te letteren vermeldingen markeren. Naarmate de
transactie vordert, zal Picsoo het verschil tonen. Indien het weergegeven verschil niet gelijk is aan nul, kan
de gebruiker ervoor kiezen de transactie te "sluiten" door middel van een gedeeltelijke aflettering (P).
Daartoe moet de gebruiker handmatig een lettercode van maximaal 3 alfanumerieke tekens invoeren en
vervolgens op de groene toets "Afletteren" rechts van de verzoeningscode drukken.
Het is slechts mogelijk één klant/leverancier of rekening tegelijk te schrijven. Als u twee verschillende
accounts selecteert, zal Picsoo de volgende foutmelding geven:

Zolang u verrichtingen hebt geselecteerd waarbij het debetsaldo gelijk zal zijn aan het creditsaldo, zult u toch
een letteringscode moeten opnemen op maximaal 3 alfanumerieke posities om een totale aflettering te
kunnen uitvoeren.

Indien er een verschil is tussen de debet- en creditzijde van de geselecteerde boekingen
, zult u in staat zijn om:

114
©Picsoo 2022

1. het verschil op een "winst- en verliesrekening" te boeken»
2. het verschil op een andere boekhoudrekening te boeken
3. gedeeltelijke aflettering accepteren... die natuurlijk op een gegeven moment moet worden voltooid.
Wij verzoeken onze gebruikers letters te kiezen in plaats van cijfers om verwarring te voorkomen bij
het lezen van grootboeken, journaals, enz., aangezien de letterkolom zich naast de debet reditkolommen bevindt.

Opgelet: het nieuw geregistreerde betalingsverschil is niet afgeletterd. Bij dit soort transacties zult u
dus zelf de handmatige aflettering moeten doen.

Automatisch afletteren
De automatische aflettering is gebaseerd op de 3 volgende criteria: identieke bedragen, referentie,
datum. De gebruiker zal steeds de mogelijkheid hebben om de door Picsoo automatisch gegenereerde
transacties te annuleren.
Cette fonction permet le lettrage de TOUS les comptes sélectionnés en une seule opération.
Na het klikken op de knop

verschijnt de lijst van alle niet-afgestemde boekingen

Met deze functie kunnen ALLE geselecteerde rekeningen in één handeling worden afgeletterd.
Na het klikken op de knop verschijnt de lijst van alle niet-afgestemde boekingen.
U hoeft dan alleen nog maar de knop
rechts op uw scherm te activeren om de bewerking
uit te voeren,... nadat u uw voornemen hebt bevestigd. Indien een rekening meermaals hetzelfde
bedrag in debet en in credit heeft, zal Picsoo u dit laten weten op basis van de ouderdom van de
transacties. Wij herinneren u eraan dat het mogelijk is om, indien nodig, een vermelding te wissen via
de volgende bewerking:
1. Zet de status op Y=afgeletterde verrichtingen
2. Druk op Manuele afletteren
3. Selecteer de te verwijderen vermeldingen
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4. Druk op de toets Wissen

Misbruik aflettering
In bepaalde gevallen (importeren van vermeldingen, verwijderen of wijzigen van vermeldingen met
letters, enz. Deze operatie is onder controle en kan gemakkelijk worden gecorrigeerd. Het is duidelijk dat
de knop

alleen effectief kan zijn op transacties die reeds zijn afgeletterd.

2. Vaste activa
Deze functie maakt het mogelijk alle investeringen te beheren en alle afschrijvingen met betrekking
tot deze activa automatisch of handmatig te registreren.

Activa worden slechts lineair afgeschreven (of niet af te schrijven) pro rata temporis op basis van de
aanschaffingsdatum.
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De optie "Dit goed maandelijks afschrijven" maakt automatische afschrijvingen mogelijk. Merk op dat
deze operatie ook semi-automatisch kan worden uitgevoerd door op het tabblad "Afschrijvingen" te
klikken en de geselecteerde maanden aan te vinken.

De begindatum van de afschrijving zal in aanmerking worden genomen voor de berekening van de
afschrijving.
Indien de gebruiker gebruik wenst te maken van automatische afschrijving, dient hij het vakje links
onderaan het scherm aan te vinken
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Automatisch afschrijvingsbeheer

Afschrijving DV

Gedetailleerde lijst van investeringen

Transacties journaal
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Opmerking: Automatische afschrijvingen worden in een specifiek journaal beheerd.

3. Voertuigen
NTD
Picsoo maakt de registratie van bedrijfsvoertuigen en de berekening van NTD's mogelijk.
Nadat de contactgegevens en alle voertuiginformatie zijn toegevoegd, kan de gebruiker alle
informatie bekijken via de knop

rechtsboven in het scherm.

De berekening van de NTD wordt uitgevoerd via de knop
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Er wordt een XLS-bestand gemaakt dat linksonder op uw scherm wordt weergegeven

Het resultaat van dit bestand is als volgt:

Percentage aftrekbaarheid
Een andere knop naast het geselecteerde voertuig
het aftrekbaarheidspercentage mogelijk.
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maakt de berekening van

4. Verzekeringen
Deze functie maakt het eenvoudigweg mogelijk verzekeringsdocumenten en de informatie daarover
te archiveren.

5. Budgetten
Met deze functie, die gebaseerd is op de bestaande rekeningen van klasse 6 en 7 in het bestand, kunt
u de waarden over verschillende maanden en/of jaren begroten en vergelijken.

Met deze knop

kunt u het automatisch vullen van de verschillende velden beheren
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Verschillende mogelijkheden:




het oorspronkelijke bedrag kopiëren naar alle velden van de geselecteerde periode
Automatische verhoging van de ingevoerde waarde voor alle volgende maanden
Verhoging in % voor alle volgende maanden



Automatische bijwerking met de waarden van het vorige jaar

De functie

maakt het mogelijk om de begrote/gerealiseerde vergelijkingen bij te werken

6. Samenhangcontroles
Teneinde de integriteit van de gegevens te bewaren, de samenhang te controleren van de
geïmporteerde bestanden, van de tijdens de registratie van de facturen gewijzigde BTW, van de
boekingsperioden ten opzichte van de facturatiedata, te controleren op dubbels, enz. wordt de
gebruikers een controle-instrument ter beschikking gesteld.
Inconsistenties kunnen worden veroorzaakt door het importeren van een bestand, onjuiste BTWregistratie, dubbele registratie van facturen, enz. Al deze inconsistenties kunnen door de gebruiker
worden gecorrigeerd.

122
©Picsoo 2022

Alle hieronder genoemde functies zijn ook op andere plaatsen in het programma beschikbaar. De BTWcontroles zijn bijvoorbeeld beschikbaar bij het opvragen van Btw-aangiften.

De knop

controleert op gebroken factuurnummers. Deze operatie kan vrij lang duren.

Debet-credit inconsistentie: Picsoo controleert ALLE boekhoudgegevens en gaat voor elke transactie na
of de som van de debiteringen gelijk is aan de som van de crediteringen. Alle controles zijn echter al op
voorhand verricht, zowel op invoer- als op invoerniveau.
BTW-periode inconsistentie: Picsoo geeft elke transactie (aankoop-verkoop) aan waarvan de BTWperiode (maand + jaar) verschilt van de datum van het document. Deze informatie is niet specifiek een
fout. Het is hoofdzakelijk een informatie
Controle van de berekende BTW per regel: Picsoo controleert of de berekende BTW tot op enkele
eurocenten nauwkeurig overeenkomt met de belastbare grondslag vermenigvuldigd met het BTWtarief. Dit kenmerk is belangrijk voor de BTW-aangifte.
BTW-roostercontrole: hiermee kan worden nagegaan of goederen (rekeningen beginnend met 60...)
zijn aangerekend in rooster 81, investeringen in rooster 83 en diensten en diverse goederen in rooster
82
Klant-/landcodecontrole: controleert de gebruikte btw-tarieven voor klanten binnen de EU
Duplicaten: verificatie van meerdere malen geregistreerde facturen
Verschil in aflettering controleren: controleren op onrechtmatige aflettering
Controle van klant/leverancier: controleer klantcodes (geïmporteerd) aan de hand van instellingen.
Bijwerking van DNA-verrichtingen (Bijwerking van verrichtingen in verband met niet-toegestane
uitgaven): elke boekhoudrekening kan worden onderworpen aan een % van niet-toegestane uitgaven.
Indien dit % in de loop van het jaar wordt aangerekend, maakt deze functie een herberekening voor het
gehele fiscale jaar mogelijk.
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7. Verwerkingen op rekeningen

Met dit instrument kunt u precies op één of meer rekeningen tegelijk werken en beschikt u over een
hele reeks functies in één toegangspunt. De verschillende functies zijn ook op andere plaatsen in
Picsoo te vinden.
Selectieinstellingen
Selectie van datum tot datum
Met of zonder aflettering

Selectie van een klant, een leverancier, een Algemene rekening (of alle rekeningen)

Functies
Weergave van het grootboek zoals het ook te vinden is in de klantenfiches
of in "Rapporten - Lijsten - Grootboek".
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Weergave van alle voor de opgegeven rekening geregistreerde
verrichtingen, zowel boekhoudkundige als niet-boekhoudkundige (bestelbonnen, leveringsbonnen,
offertes,)

Toont alle e-mails die zijn verzonden naar de account die via de
toepassing is bepaald.

Toont alle aanmaningen die via de toepassing naar de rekening zijn
gestuurd.

Identieke functies aan aflettering van
rekeningen

Door de selectie van de geselecteerde rekeningposten zullen de bedragen
automatisch via de bepaalde financiële rekening in evenwicht worden gebracht.
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De transactie kan worden bekeken of verwijderd door de geschiedenis in de "Banken" fiche op te
roepen

Deze extra-boekhouding functie maakt het mogelijk alle artikelen weer
te geven waarover is onderhandeld voor de geselecteerde klant of leverancier, ongeacht hun
oorsprong (Bestelbonnen, leveringsbonnen, Offertes, facturen, enz.)

Maakt het verzenden van bestanden in XML-formaat van geselecteerde
verkoopfacturen mogelijk. Dit wordt gestuurd naar de persoon die verantwoordelijk is voor het
dossier.

het selecteren van een of meer boekingen zal het DV journaal openen
door onmiddellijk de geselecteerde boekingen om te keren

126
©Picsoo 2022

De gebruiker zal dan de DV moeten sluiten door de uitbetaalde bedragen te debiteren of te crediteren.
Zoals de titel aanduidt, maakt deze operatie de her imputatie van boekingen
van de ene rekening naar de andere mogelijk voor alle niet-afgeletterde en niet-gesloten boekingen.
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Met virtuele betaling kan een document als betaald worden beschouwd
om een betalingsherinnering te vermijden. Deze functie is volledig boekhoudkundig en genereert geen
boekingen.

BOEKHOUDVERSLAGEN
BTW
1. BTW-aangifte
BTW-aangifte - Editie
BTW-overzicht: BTW-aangifte met XML-export
autoriteiten.

voor registratie van de aangifte bij de

De btw-aangifte kan ook gewijzigd worden van datum tot specifieke datum (in dit geval enkel op basis
van transactiedata en niet de btw-periode)

De weergegeven waarden kunnen in detail worden bewerkt door te klikken op het bedrag

De terugkeer naar de BTW-aangifte is mogelijk via de knop
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De optie
genereert de verschillende automatische terugboekingen via
de voorbereide rekeningen 451... en 411.... Om deze functie te activeren, vinkt u deze aan
en start u de selectie van de maand of het kwartaal opnieuw. De
omkering DV zal automatisch worden gegenereerd.

Deze DV kan worden bekeken, gewijzigd of verwijderd via "Boekhoudkundige boeking - Overige
transacties".

De functies
van de XML-aangifte.

en actualiseren de verplichte velden

voor het invullen

XML-bestanden worden automatisch opgeslagen en weergegeven in het aangiftescherm. Ze kunnen
worden verwijderd.
Een bestand

maakt de opslag mogelijk van de verschillende

BTW in het menu E-documenten
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BTW controle berekend per lijn
Toont alle verkoopfacturen en creditnota's waarvan de berekende BTW niet overeenkomt met de
uitkomst van het belastbare bedrag vermenigvuldigd met het toegepaste BTW percentage. Een
kleine foutmarge is toegestaan.

Controle BTW periode
Deze optie geeft de waarschijnlijke inconsistenties weer tussen de werkelijke factuurdata en de
geregistreerde BTW-periodes. Een automatische update van de gevonden fouten kan worden
uitgevoerd.

De correctie kan dan worden uitgevoerd via

BTW-roosters controleren
Met deze optie kunnen de mogelijke inconsistenties tussen de 81-82 en 83-roosters met betrekking
tot de boekhoudrekeningen worden gecontroleerd
BTW-overeenstemming
Wanneer een XML-bestand wordt gegenereerd, wordt een interne XLS-tabel bijgewerkt. Indien in de
tussentijd wijzigingen zijn aangebracht in al uitgevoerde IL-verrichtingen, zullen de verschillen in deze
tabel verschijnen
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2. Intracommunautaire BTW
De aangifte kan worden geëxporteerd in een XLS- of XML-formaat dat door de administratie wordt
herkend. De details van elke verrichting kunnen worden bekeken door te klikken op de waarde die in
de kolom "Bedragen" wordt weergegeven

3. Omzet Klanten / Leveranciers - Genereren van BTW-listing
Verklaring die kan worden geëxporteerd in door de administratie erkende XLS- of XML-formaten.
Bedragen boven de "minimale omzet" worden niet opgenomen in de XML btw-lijst
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Rapporten
Consolidatie van bedrijven
In de meeste verslagen kunnen de cijfers van een zusteronderneming worden geconsolideerd. Het
consolidatie-instrument voegt hier gewoon de waarden van een bedrijf B toe aan bedrijf A op basis
van dezelfde selectiecriteria. De operatie is eenvoudig uit te voeren. Door op de knop
rechts
bovenaan uw scherm te drukken, zal Picsoo een lijst oproepen van alle bedrijven die u controleert
(identiek registratie e-mail adres).
Nadat u de bedrijven hebt geselecteerd waarvan u de resultaten wilt consolideren, drukt u op de
knop

Deze bewerking kan zo vaak als gewenst worden herhaald en geeft alleen cumulatieve invoer en
resultaten weer. De transacties van de zusterondernemingen worden slechts virtueel gebruikt.
De gebruiker kan de gegevens vervolgens geheel of gedeeltelijk gebruiken via bestaande rapporten
of exporteren naar Excel.
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1. Verslag
Snel en synthetisch geeft het eindresultaat aan. Het verschil tussen de rekeningen van de klassen 6
en 7 (maar ook 1 tot en met 5) geeft het resultaat op de vastgestelde datum weer.

2. P&L (Profit and Loss)
Maakt maandelijkse en vergelijkende weergave mogelijk (per maand of per jaar) van een
gedetailleerde resultatenrekening. Door op de bedragen te klikken, kunnen de details van de
transacties worden bekeken.

3. Vervalt saldo van vorderingen/schulden
Toont achterstallige betalingen per periode voor zowel klanten als leveranciers
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4. Maandelijkse balans
Toont een samenvatting van alle rekeningen met een mogelijke vergelijking over de vorige 2 maanden
of 2 jaar

5. Globale balans
Deze balans maakt een jaarlijkse of vergelijkende weergave over 3 boekjaren mogelijk (lopend jaar +
jaar n-1 en n-2)

De XLS-export
maakt de export in XLS-formaat mogelijk van een bestand met de volledige
vergelijkende balans van het lopende jaar en de twee voorgaande jaren. Dit aldus gecreëerde bestand
genereert automatisch de balansen van activa en passiva, evenals de resultatenrekening.
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6. Boekhoudkundige transacties
Waarschijnlijk een van de belangrijkste instrumenten voor algemene informatie. Dit bestand bevat
ALLE verrichte boekhoudkundige verrichtingen en de gegevens kunnen naar behoefte worden
geselecteerd, verwerkt en geëxporteerd. Dagelijkse verrichtingen
Toont alle boekhoudkundige transacties (verkopen/aankopen) in vereenvoudigde weergavemodus

7. Dagboeken
Gedetailleerde weergave van de transacties per dagboek / maand (op basis van de BTW-periode)
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8. Grootboek
Met het grootboek kunt u klanten-, leveranciers- en grootboekrekeningen centraal weergeven,
eventueel
gegroepeerd
per
dagboek
en
per
maand.

Fiscaal Report
1. DNA
Op basis van de DNA-instellingen die in de boekhoudkundige rekening wordt weergegeven, geeft
Piscoo het cumulatieve bedrag van de transacties weer, vermenigvuldigd met het bijbehorende
percentage. Deze bedragen kunnen worden geactualiseerd indien het percentage in de loop van het
jaar is gewijzigd. Deze update kan worden uitgevoerd via het menu "Boeking - Consistentiecontrole
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2. Aangifte 325
Toont alle leveranciers waaraan een belastingcode (honoraria, commissies, ...) is toegekend bij de
uitgifte van een inkoopfactuur. Deze lijst dient ter voorbereiding van de jaarlijkse verklaring die
uiterlijk op 31 maart aan de administratie moet worden toegezonden. Indien voor dezelfde
leverancier meerdere belastingcodes zijn gebruikt, verschijnt een knop

naast zijn gegevens.

3. BNB (First)
Hier gebruikt Picsoo een extern programma (First-Intersentia) waarvan de module op de Lokale PC
moet worden geïnstalleerd. Een Picsoo-functie (Picsoo BNB) maakt het mogelijk om automatisch alle
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gegevens te verzenden die nodig zijn om het door de administratie herkende XML-bestand op te
stellen.

Expert Report
Een reeks gedetailleerde boekhoudkundige overzichten die hoofdzakelijk bestemd zijn voor archieven
en het "beroep" (Activa-Passiva, NBB, enz.). Zoals bij de meeste van onze afschriften, verschijnen de
details van de boeking door op de bedragen in de verschillende afschriften te klikken

E-DOCUMENTS
Met deze functie kunt u alle documenten die al dan niet in een (gratis) categorie zijn bijgevoegd, in
de cloud opslaan. Dit kunnen gescande inkoopfacturen zijn, algemene voorwaarden, verzekeringen,
...
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