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Voorwoord 

Wanneer een beheerder, een fiduciaire onderneming of een onderneming de 
verantwoordelijkheid draagt over meerdere dossiers, komt het vaak voor dat 
de inhoud van de boekhoudplannen erg heterogeen is. De diversiteit van de 
rekeningen kan gewenst zijn door de verantwoordelijke personen of kan het 
gevolg zijn van een gedecentraliseerd beheer. Hoe dan ook, wanneer 
meerdere personen dezelfde dossiers verwerken, kunnen deze aanpassingen 
aanbrengen in het boekhoudplan of eenzelfde type boeking op verschillende 
rekeningen boeken. Het is dan ook aannemelijk dat er veel 
onsamenhangendheid kan bestaan in de structuur van de boekhoudplannen 
binnen eenzelfde onderneming. 

In dit geval is de noodzaak tot het uniformiseren van de boekhoudplannen en 
bijkomend hun beheer, zeer goed merkbaar. 

Het is daarom dat Sage BOB 50 een tool genaamd BOB-accountconverter 
ontwikkeld heeft, die toelaat om de boekhoudplannen van de diverse dossiers 
op een snelle en eenvoudige manier naar een van de modellen te converteren. 

Hoe ? Sage BOB 50 stelt voor om een bestaand conversiemodel te bepalen en 
dit toe te passen op de dossiers. 

Voor deze ondernemingen die meerdere dossiers beheren, wordt door de 
opeenvolgende conversies de inhoud van een leertabel bijgewerkt. Zo zal door 
het opeenvolgend gebruik van de tool deze tabel bijgewerkt worden en zal het 
converteren steeds minder en minder tijd in beslag nemen. 

Deze praktische gids voor BOB-accountconverter heeft tot doel u alle nodige 
informatie te verstrekken voor een optimaal gebruik van deze functionaliteit. 
Samen met de praktische gids rond de Uniformisering van het boekhoudplan, 
wordt dit document de referentiehandleiding voor de harmonisering van het 
gebruik van een enkel boekhoudplan binnen de onderneming. 

 Er wordt aangevangen met een uitleg rond de tests voorafgaande aan de 
conversie, vervolgens wordt het gebruik van BOB-accountconverter bijgelicht 
aan de hand van een praktisch voorbeeld, om af te sluiten met een gedeelte 
voor de meer ervaren gebruikers. 

Veel leesgenot! 
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Deel 1 - Algemeen 

Alvorens het eigenlijke onderwerp aan te 
vatten, geeft dit eerste deel u een overzicht van 
de typografische overeenkomsten in 
Sage BOB 50. 



 

 

 
 



Typografische overeenkomsten 

 9 

Typografische overeenkomsten  

Klavier 

<Toets> geeft aan dat u de klaviertoets aangegeven tussen twee <> ingedrukt 
moet houden. 

<Alt>+<F4> betekent dat u eerst  op de <Alt> toets moet drukken en 
vervolgens, zonder deze los te laten,  op de <F4> toets moet drukken. 

Het gebruik van de sneltoetsen is een doeltreffende manier om uw 
werksnelheid in Sage BOB 30 te vergroten. Daarom vermelden wij deze 
sneltoetsen zoveel mogelijk in deze handleiding. 

Muis 

<Klik>: Druk kort op de linkermuisknop. 

<Dubbele klik>: Druk 2x snel (dubbelklik) op de linkermuisknop.  

<Rechtermuisklik>: Druk kort op de rechtermuisknop. 

<Klik *>: Druk op de linkermuisknop en hou deze ingedrukt. 

Menu’s en toegang tot de vensters van Sage BOB 50 

Bestand|Dossier openen dossier veronderstelt dat u, in het menu Bestand van 
de menubalk, het submenu Dossier openen selecteert. Het teken | betekent 
dat u overschakelt naar een submenu of een commando. 

Het grootste gedeelte van de omschrijvingen en de uitleg die hier gegeven 
worden heeft rechtstreeks betrekking op de vensters van Sage BOB 50. Om 
efficiënt te kunnen lezen, raden wij u dus ten zeerste aan systematisch hierop 
beroep te doen. Om u te helpen, geven wij expliciet de toegang tot de 
beschreven vensters. 
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Diversen 

Tekst die u moet ingeven: gebruik letters in cursief. 

Termen hernomen vanuit het programma: gebruik karakters in het vet. 

"Sage BOB" refereert naar Sage BOB Software, Sage BOB 50 en Sage BOB 
 50 Expert. 

De uitleg /omschrijving waarmee u enkel rekening dient te houden indien u de 
overeenkomstige optie aangeschaft heeft, wordt aangegeven door het teken 

. 

De aandachtspunten worden aangeduid door een rood uitroepingsteken. 

De belangrijke woorden worden onderlijnd. 

Verwijzingen naar een ander gedeelte van deze handleiding worden aangeduid 
in het blauw en worden onderlijnd. 

! De vensters weergegeven in deze handleiding zijn enkel ter informatie en 
kunnen geen enkel contractueel karakter vertegenwoordigen. 
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Deel 2 - Tests voorafgaande aan de conversie 

Alvorens de conversie van de dossiergegevens 
uit te voeren, is het noodzakelijk om zich te 
verzekeren van de coherentie van de bestaande 
gegevens. Dit zeer belangrijke gedeelte stelt u 
een lijst voor van de belangrijkste test die 
uitgevoerd dienen te worden voor het gebruik 
van de conversietool; dit met het oog op 
coherentie van de gegevens en voor de 
voorbereiding van de vergelijkingstests op de 
geconverteerde gegevens. U vindt de lijst met 
deze tests in deel 4 van deze praktische gids. 
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(Her)opening van het huidige boekjaar 

Om na de conversie op een eenvoudige manier een vergelijking te kunnen 
maken tussen de heropeningen van de originele gegevens en de gegevens na 
conversie, is het sterk aangeraden om een (her)opening te doen van het 
huidige boekjaar. 

! Het spreekt voor zich dat de (her)opening correct en foutloos moet 
verlopen alvorens aan te vangen met de conversie. 

 
Boekhouding & Financiën | Extra | Opening van een boekjaar 

De knop  zal de heropening starten (na de vraag om een bevestiging). 

Wanneer de heropening correct verloopt, zal Sage BOB 50 dit via een 
boodschap bevestigen. 
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Tip:  Om geen volledige heropening te moeten uitvoeren, is het mogelijk om 
enkel de Testen voorafgaand aan de opening van een boekjaar uit te 
voeren. 

 
Boekhouding & Financiën | Extra | Testen voorafgaand aan de opening van een boekjaar 

! De boodschap die het foutloze verloop van de testen aangeeft moet 
verschenen zijn alvorens de conversie aan te vangen. 

 

! Het afdrukken van de huidige balans van de algemene rekeningen (Proef- & 
saldibalans) zal enkel een realistisch resultaat geven wanneer de 
heropening van het laatste boekjaar werd uitgevoerd. 
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Volledige boekhoudkundige test 

Het is aangeraden om de volledige boekhoudtesten uit te voeren voor en na 
de conversie van het boekhoudplan: 

 Vooraf om vast te stellen of het dossier geen enkele inconsistentie 
vertoont. Zijn deze er toch, volstaat het om de boekhoudkundige coherentie in 
het dossier te herstellen alvorens het boekhoudplan te converteren. 

 Achteraf om te controleren of de gegevens in het dossier foutloos zijn en 
om met zekerheid vast te stellen dat indien er later problemen optreden, deze 
al dan niet veroorzaakt werden door de conversie. 

! Het is sterk aangeraden om het boekhoudplan van het dossier enkel te 
converteren als het resultaat van deze testen correct is. 

 
Boekhouding & Financiën | Extra | Onderhoud van gegevens | Boekhoudkundige testen 

De knop  zal de Boekhoudkundige testen starten en als resultaat de 
niet geslaagde testen weergeven. 
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Boekhouding & Financiën | Extra | Onderhoud van gegevens | Boekhoudkundige testen 

! De boodschap die de correcte uitvoering van de testen bevestigt, moet 
verschenen zijn alvorens de conversie van het boekhoudplan aan te vangen. 

 
Boekhouding & Financiën | Extra | Onderhoud van gegevens | Boekhoudkundige testen 

Tip:  Een fout in de boekhoudkundige test 11 wordt echter getolereerd: deze 
fout geeft een incoherentie in de nummering van de boekhoudkundige 
stukken aan en zal geen enkele invloed hebben op de conversie van het 
boekhoudplan. 
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Afdrukken van de Proef & saldibalans 

Om te verzekeren dat de saldi (en dus ook de Debet en Credit waardes) op de 
rekeningen uit geconverteerde boekhoudplan overeenstemmen met hun 
equivalent uit het originele boekhoudplan, is het sterk aangeraden om een 
Huidige Proef & Saldibalans af te drukken alvorens over te gaan tot de 
conversie. Deze kan dan achteraf vergeleken worden met de Huidige Proef & 
Saldibalans van de geconverteerde gegevens. 

 
Boekhouding & Financiën | Afdrukken | Balansen | Proef & Saldibalans 

Deze Proef & saldibalans wordt als volgt weergegeven: 

 
Boekhouding & Financiën | Afdrukken | Balansen | Proef & Saldibalans 
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Afdrukken van de dossierconfiguratie 

Voor het correct functioneren van een dossier zijn de Collectieve en de 
Automatische-/Defaultrekeningen van groot belang. Het is dan ook sterk 
aangeraden om deze configuratie uit de originele gegevens vast te leggen 
zodat ze vergeleken kunnen worden met de geconverteerde gegevens. 

 
Algemene configuratie | Afdrukken | Configuratie 

De vergelijking op het einde van de conversie van het boekhoudplan kan 
gebeuren door dezelfde lijst af te drukken (of via het afdrukvoorbeeld) of via 
het raadplegen van de algemene/defaultrekeningen in het volgende scherm: 

 
Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen 
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Afsluiten van alle applicaties 

Om er voor te zorgen dat de conversie correct verloopt en er geen bestanden 
in gebruik blijven door andere applicaties, is het noodzakelijk om alle aan 
Sage BOB 50 gerelateerde applicaties af te sluiten, evenals alle Office 
applicaties aangezien deze gebruik kunnen maken van BOB-ole. Dit is 
noodzakelijk aangezien de conversietool BOB-accountconverter het exclusieve 
gebruik van de boekhoudkundige gegevens vereist. 
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Veiligheidskopie van het volledige dossier 

Ten slotte wordt het sterk aangeraden om een veiligheidskopie te nemen van 
het volledige dossier alvorens over te gaan tot de conversie van het 
boekhoudplan. Dit zal het mogelijk maken om, wanneer er zich een probleem 
voordoet tijdens de conversie en de boekhoudkundige gegeven beschadigd 
worden, de initiële gegevens te herstellen. 

Tip:  De conversietool BOB-accountconverter zal herinneren aan deze kopie 
en voorstellen om de veiligheidskopie aan te maken net voor de conversie 
van het boekhoudplan. 
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Deel 3 - Gebruik 

Na de voorbereiding kan nu het eigenlijke 
gebruik van de tool BOB-accountconverter 
aanvangen. Dit gedeelte zal dit gebruik in detail 
beschrijven vanaf de activering tot de eigenlijke 
conversie. 
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Gebruikersrechten 

Het gebruik van de tool BOB-accountconverter is niet gebonden aan enige 
voorwaarden: elke gebruiker kan de applicatie BOB-accountconverter 
uitvoeren. 

De conversie van het boekhoudplan van een dossier met Beheer van 
beperkingen (ingesteld op dossierniveau Algemene configuratie | Instellingen 
| Opties | Dossier) is voorbehouden voor de volgende gebruikers: 

 De als Systeemgebruiker ingestelde gebruikers (gebruikers aangemaakt bij 
de eerste installatie van Sage BOB 50). 

 
BOBsystem | Systeemwerkset | Bestand | Gebruikers 

 De gebruikers met een toegangsprofiel van het standaardtype SUPERUSER 
voor de module van de algemene boekhouding (Financieel beheer). 

 
BOBsystem | Systeemwerkset | Bestand | Toegangsrechten 

Bij het uitvoeren zal de applicatie BOB-accountconverter vragen om een Code 
en een eventueel Paswoord. 
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Activering 

 Inleiding 

Bij het eerste gebruik moet de tool BOB-accountconverter geactiveerd 
worden. Deze Activering kan op 3 verschillende manieren gebeuren: 

 Online activering 

 Activering per e-mail 

 Activering per telefoon 

 

! Om de licentie van de tool te activeren, dient de Pack code ingegeven te 
worden in de ingavezone. Deze code bevindt zich op het ontvangen 
licentiedocument. 

 Online activering 

Als een internet verbinding beschikbaar is( ), kan de software online 
geactiveerd worden. Hiervoor dient er geklikt te worden op de knop 

 zodat BOB-accountconverter de Activeringscode kan 
downloaden en weergeven in de hiertoe bestemde zone. Het programma zal 
automatisch (in de betreffende zone) de Activeringscode downloaden. 
Vervolgens moet deze code gevalideerd worden via een klik op de knop 

. 
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 Activering per e-mail 

Wanneer de internetverbinding geen online activering toestaat, maar er is wel 
een netwerkverbinding mogelijk, zal het mogelijk zijn de tool per e-mail te 
activeren. Hiertoe dient, na het ingeven van de Pack code, geklikt te worden 

op de knop . Vervolgens zal een e-mail klaargemaakt worden met het 
licentienummer en een Pack code; het volstaat om op Verzenden te klikken 
om deze e-mail aan Sage te bezorgen. En e-mail met de Activeringscode zal 
teruggezonden worden. Het zal volstaan om deze code in te geven 
(kopiëren/plakken kan gebruikt worden) in de hiervoor voorziene zone (deze 

code is hoofdlettergevoelig) en te valideren via de knop . 

 Activering per telefoon 

Wanneer geen internetverbinding beschikbaar is, is het mogelijk om een 
Activering per telefoon uit te voeren. De Pack code wordt telefonisch 
doorgegeven aan Sage om de Activeringscode te bekomen. Vervolgens dient 
deze code ingegeven te worden in de hiertoe bestemde zone (deze code is 

hoofdlettergevoelig) en te valideren via de knop . 

 

Als de activering geslaagd is, verschijnt de volgende boodschap: 

 

! De activeringscodes, ongeacht hun manier van activering, geven recht op 
een aantal conversies. Na elke dossierconversie zal dit nummer 
verminderen en aangepast worden onderaan het hoofdscherm van de tool. 
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Conversie van het eerste dossier 

 Inleiding 

Na de activering van de tool BOB-accountconverter zal het hoofdscherm 
geopend worden, met hierin de lijst van dossiers met Belgische en 
Luxemburgse wetgeving. 

 

Deze lijst is gesorteerd op Ref. (referentie van het dossier). Voor het 
makkelijker opzoeken van een dossier, kan de sorteervolgorde aangepast 
worden door een klik op de kolomtitel Naam. Op deze manier zullen de 
kolomtitels Ref. en Naam dienen als schakelknoppen om de gewenste 
sorteervolgorde te activeren. 

Tip:  De actieve sorteervolgorde wordt duidelijk doordat de kolomtitel 
vetgedrukt wordt weergeven. 

De kolom Wetg. geeft de wetgeving aan voor het land waartoe het dossier 
behoort. Vervolgens zal de kolom Lg. Informatie verstrekken omtrent de 
maximale lengte van de algemene rekeningen en de laatste kolom maakt het 
mogelijk om een Nieuw boekhoudplan te kiezen voor dit dossier. 
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De eigenlijke conversie van het boekhoudplan gebeurt in de 4 verderop 
beschreven stappen: 

 Stap 1: Een nieuw plan kiezen 

De selectie van het boekhoudplan waarnaar het dossier geconverteerd zal 
worden vormt de eerste stap van de conversie van het boekhoudplan. Deze 
selectie gebeurt door de keuze van een model in de kolom Nieuw plan (via de 
keuzelijst). Deze lijst stel alle modellen voor die standaard voorzien worden 

door Sage BOB 50 evenals de eventueel gepersonaliseerde modellen ( ). 

Tip:  Wanneer de conversie van het boekhoudplan van een dossier 
uitgevoerd werd, wordt de kolom To do naast dit dossier afgevinkt. Het zal 
echter mogelijk blijven om de conversie van dit dossier nogmaals uit te 
voeren. 

 

Tip:  BOB-accountconverter stelt standaard het model voor waarmee het 
dossier verbonden is. 
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! Het is sterk aangeraden om het model te kiezen waarmee het dossier reeds 
verbonden is. 

De conversie van het boekhoudplan naar een model kan aanleiding zijn voor 
de keuze tot het aanpassen van de lengte van de rekeningen in dit 
boekhoudplan. Het aanvinken van het vak De lengte van het boekhoudplan 
aanpassen onderaan het venster zal toelaten de lengte van de algemene 
rekeningen aan te passen. 

! De lengte van de algemene rekeningen kan enkel verhoogd worden tot een 
maximale lengte van 10 tekens. 

Deze conversie maakt het ook mogelijk om De taal van het boekhoudplan aan 
te passen en eventueel ook de Alternatieve taal. 

! Wanneer het dossier geen alternatieve omschrijvingen beheert, stelt Alt. 
Taal Geen enkele als standaardwaarde voor. Er kan echter wel een waarde 
opgegeven worden maar deze zal niet direct bruikbaar zijn in de applicatie 
Sage BOB 50. In Excel zal deze waarde wel bruikbaar zijn. 

Wanneer het model geselecteerd is en de eventuele aanpassingen 

geselecteerd werden, volstaat het om op de knop  te klikken  om 
over te gaan tot de volgende stap: Voorbereiding van de conversie. 

Tip:  Een gebruiker die niet over SUPERUSER rechten beschikt voor de 
algemene boekhouding in een dossier dat beperkingen beheert en 
evenmin systeemgebruiker is, zal niet kunnen overgaan tot de volgende 
stap. De conversietool BOB-accountconverter zal dit aangeven met de 
volgende boodschap: 
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 Stap 2: Voorbereiding van de conversie 

Deze stap gebeurt volledig door de conversietool. Geen enkele interactie is 
mogelijk, uitgezonderd het Annuleren van de conversie van het boekhoudplan. 

Eens de instellingen voor de conversie ingegeven en bevestigd zijn, zal de tool 
het aanmaken van een nieuw tijdelijk boekhoudplan voorbereiden, evenals 
een Conversieraster voor de rekeningen. Dit raster bevat de overeenstemming 
tussen de rekeningen van het huidige boekhoudplan en rekeningen van het 
Nieuwe plan. 

 

Tip:  Het annuleren van de verwerking is nog mogelijk tijdens deze stap 
ondanks het aanmaken van het nieuwe boekhoudplan. Dit nieuwe plan 
wordt in feite met een tijdelijk karakter aangemaakt; het boekhoudplan zal 
definitief vervangen worden tijdens de laatste stap van het 
conversieproces. 
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 Stap 3: Aanpassen en valideren van het conversieraster 

Dit Conversieraster zal in mindere of meerdere mate correct ingevuld zijn, zich 
baserend op het type van het eerder gekozen boekhoudplan (Nieuwe plan), de 
conversielijst voorzien in de tool en de reeds gerealiseerde conversies (in het 
geval van meerdere dossiers). Het spreekt voor zich dat hoe meer het originele 
plan lijkt op het Nieuwe plan, hoe meer overeenkomsten zullen verschijnen in 
dit conversieraster en hoe makkelijker de aanvulling ervan zal verlopen. 

In deze stap wordt geprobeerd een antwoord te geven op de vragen: 

- Welke rekeningtypes worden voorgesteld bij de conversie ? 
- Hoe de kleuren in de conversietool interpreteren ? 
- Hoe de conversie uitvoeren voor rekeningen zonder overeenkomst via 

Manipulatie van het nieuwe rekeningnummer ? 
- Hoe een veiligheidskopie uitvoeren ? 
- Is het mogelijk om een gedeeltelijk afgewerkt conversieraster op te 

slaan en te laden via de Excel-functionaliteiten voor het importeren en 
exporteren? 
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In dit conversieraster worden het Rekeningnr. Dat momenteel gebruikt wordt 
in het dossier, zijn naam (Oude naam 1), zijn naam in lange vorm Oude lange 
naam 1), het Nieuwe rekeningnr. Hernomen in het model evenals zijn Naam 1 
en zijn Lange naam 1 getoond voor de te converteren rekeningen. 

Tip:  Als de optie Alternatieve omschrijvingen geïnstalleerd is voor het 

dossier, zal het gebruik van de knop  toelaten om zowel de oude als de 
nieuwe omschrijvingen weer te geven in de alternatieve taal. Aangezien 
het hier om een schakelknop gaat, zal deze de bijkomende kolommen ook 
weer onzichtbaar kunnen maken. 

Rekeningen voorgesteld voor conversie 

Buiten de rekeningen die in de boekhouding reeds bewogen werden, zal het 
Conversieraster de verschillende defaultrekeningen voorstellen, zoals daar 
zijn: 

 Collectieve rekeningen 

 
Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen 
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 Automatische rekeningen 

 
Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen 

 Rekeningen hernomen in de tijdelijke ingavebestanden 

 Rekeningen verbonden aan BTW codes 

 
Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Beheer BTW codes 
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 Rekeningen verbonden aan financiële dagboeken 

 
Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Dagboekenlijst 

 Defaultingaverekeningen uit de derdenfiches 

 
Boekhouding & Financiën | Bestand | Leveranciers (Klanten) 
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Defaultrekeningen uit de diverse modules (vaste activa, commercieel beheer) 

 

 

 

 
Vaste activa | Bestand | Vaste activa 

Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Commercieel beheer | Verb. Boekh. 
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Definitie van de kleurcodes 

Sage BOB 50 stelt automatisch een Conversieraster voor met een maximum 
aan overeenkomsten dankzij: 

 Een overeenkomstentabel voorzien door de tool BOB-accountconverter 

 De Leertabel 

De overeenkomsten worden aangegeven doormiddel van een kleurcode. Deze 
kleurcode wordt ingedeeld op een schaal van Niet betrouwbaar tot 
Betrouwbaar (van rood of niet betrouwbaar, tot groen of betrouwbaar). 

 

Zo zal elke lijn van het raster aangegeven worden met een kleurcode (als 
achtergrond) in functie van de relatie tussen de nieuwe rekening en de 
originele. Zo worden er 4 kleurcodes voor de betrouwbaarheid onderscheiden: 

  (rood): geen elke overeenstemming werd gevonden; noch in het 
model van het boekhoudplan, noch in de conversietabel van 
BOB-accountconverter, noch in de Leertabel. 

  (oranje): een overeenstemming op de naam werd gevonden in het 
model van het boekhoudplan of in de conversietabel van 
BOB-accountconverter,  maar de algemene rekening is verschillend. 

  (geel): een overeenstemming werd gevonden op de naam in de 
Leertabel maar de algemene rekening is verschillend. 

  (groen): een overeenstemming werd gevonden op de algemene 
rekening en de naam in het model of de Leertabel of de algemene rekening 
werd door de gebruiker zelf geselecteerd. 
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Manipulatie van het nieuwe rekeningnummer 

De rekeningen met gele of oranje achtergrond moet geverifieerd worden op 
juistheid en deze op met een rode achtergrond dienen aangevuld te worden. 

! Het zal niet mogelijk zijn om eenzelfde algemene rekening toe te kennen 
aan meerdere rekeningen. Met andere woorden, er zal geen fusie mogelijk 
zijn, zelfs als het Conversieraster de verbinding toelaat. De test 
voorafgaand aan de conversie zal alle conflicterende rekeningen in het rood 
aangeven in het Conversieraster. 

Enkele hulpmiddelen zijn voorzien in BOB-accountconverter om deze taak zo 
maximaal mogelijk te automatiseren: 

Automatische transfer van een rekening 

Het gebruik van de knop  of een <dubbele klik> op in het midden van het 
conversieraster, maakt de transfer van de oude rekening naar de nieuwe 
rekening mogelijk. Op deze manier zal het oude rekeningnummer en zijn naam 
overgedragen worden naar de nieuwe. De lijn krijgt een groene achtergrond. 

Bij de automatische transfer van een rekening via een van de bovenstaande 
functionaliteiten, maakt BOB-accountconverter het mogelijk gebruik te maken 
van: 

 De oude naam 

 De nieuwe naam 

Deze keuze gebeurt via de keuzeknoppen onder het Conversieraster: 

 

In het eerste geval (Oude naam) wordt de naam van de rekening uit het 
huidige boekhoudplan samen met de referentie van de algemene rekening 
getransfereerd naar het nieuwe boekhoudplan. 

In het tweede geval (Nieuwe naam) zoekt BOB-accountconverter de huidige 
algemene rekening in het geselecteerde model van het boekhoudplan en 
neemt de naam over als de referentie van de algemene rekening gevonden 
werd. In het andere geval, wordt de naam van de originele algemene rekening 
overgenomen. 
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Opzoeken van een rekening in het model 

De nieuwe rekening kan gekozen worden door manueel de keuzelijst te 
openen waarin alle modelrekeningen, gesorteerd op referentie, voorgesteld 
worden. Dit gebeurt via de kolom Nieuw rekeningnr. . 

Het is mogelijk om een geavanceerde zoekopdracht uit te voeren op de 
referentie van een rekening, een gedeelte van de Naam of een gedeelte van de 
Lange naam via de toets <F11>. Het volgende scherm verschijnt: 

 

Manueel toevoegen van een rekening 

De nieuwe rekening kan ook manueel ingegeven worden. Als de ingegeven 
rekening niet bestaat, zal een venster voorstellen deze automatisch toe te 
voegen: 

 

! Deze procedure dient uitzonderlijk gebruikt te worden. Het toevoegen van 
een rekening die niet behoort tot het model is net het tegengestelde van de 
uniformisering van het boekhoudplan. 
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Automatische transfer van alle rekeningen 

De knop  is ook beschikbaar om alle oude rekeningen die nog geen 
overeenkomst hebben over te dragen naar de nieuwe. 

! Het gebruik van deze functionaliteit zal een waarschuwing tonen dat deze 
automatische procedure algemene rekeningen zal toevoegen, zonder 
rekening te houden met het geselecteerde model. Dit zal ook weer kunnen 
leiden tot een verwijdering van het concept van de uniformisering van het 
boekhoudplan. 

Export en import via Excel 

De export- en importprocedure van Excel maakt het mogelijk om de 
wijzigingen in het Conversieraster op te slaan; zo kan de conversie 
onderbroken en later verder gezet worden zonder een verlies van gegevens. 
Deze procedure wordt later beschreven in dit document: Export en Import via 
Excel. 

Veiligheidskopie van de gegevens 

Om een veiligheidskopie uit te voeren volstaat het aanvinken van het vak 
Backup en het opgeven van de locatie voor het bewaren van het dossier voor 
de uiteindelijke conversie. Voor meer informatie zie het gedeelte 
Veiligheidskopie. 
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 Stap 4: Conversie 

Als alle overeenstemmingen aangebracht zijn, zijn de rekening klaar om 

geconverteerd te worden. Een klik op , gevolgd door een bevestiging 
van de boodschap die verschijnt, zal de conversie starten. 

 

Beperkende factoren voor de conversie 

Een bewogen originele rekening zonder overeenkomst 

Als er boekhoudkundige bewegingen op een rekening voorkomen en er geen 
enkele overeenstemming werd opgegeven, zal de conversie niet starten. De 
betreffende rekening zal in het rood weergegeven worden in het raster en de 
volgende boodschap verschijnt: 

 

In alle gevallen zullen de lijnen die een probleem vormen in het rood op hun 
originele achtergrondkleur verschijnen of in het groen als de originele 
achtergrondkleur rood is. 

Meerdere gefusioneerde rekeningen 

Wanneer eenzelfde algemene rekening in het nieuwe plan voorgesteld wordt 
voor meerdere rekeningen uit het originele boekhoudplan, zal onmiddellijk 
een waarschuwing getoond worden. 
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De lijnen met een probleem verschijnen in het rood op hun originele 
achtergrondkleur of in het groen als de originele achtergrondkleur rood is. 

 

Eens deze fouten gecorrigeerd zijn, zal een klik op de knop  de 
eigenlijke conversie in gang zetten. 
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Conversiestappen 

Aanmaken van de backup 

De tool zal een veiligheidskopie uitvoeren voor de conversie van het dossier 
indien dit voorafgaand gevraagd werd. Het dossier zal opgeslagen worden in 
een subfolder van de eerder opgegeven locatie. 

 

Deze subfolder heeft de volgende structuur: 

xxxxxxxxxx (YYYY.MM.DD uu.mm.ss)] 

Met 

xxxxxxxxxx : dossiercode 

YYYY : jaar, MM : maand, DD : jour 

uu : uur, mm : minuut, ss : seconde 

Bijwerken van de tabellen 

Tijdens deze tussenstap zal BOB-accountconverter de tabellen als tijdelijk 
aanmaken. Het is slecht wanneer deze volledig aangemaakt zijn dat ze 
definitief overgedragen worden naar het dossier. 

Voltooien van de conversie 

Transfereert de tijdelijke tabellen aangemaakt gedurende de vorige stap 
definitief naar het boekhoudkundig dossier. 

Eens de conversie afgelopen is, is het dossier klaar voor gebruik met het 
nieuwe boekhoudplan. 
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Wanneer de conversie correct verlopen is, is het mogelijk om de coherentie 

van uw dossier te controleren. Hier dient er eerst op de knop  geklikt 
te worden om de tool af te sluiten.  

Als echter nog een volgende conversie gewenst is, kan de knop 

 gebruikt worden. 
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 Export en import via Excel 

Export 

Bij stap 3: Aanpassing en validering van het conversieraster exporteert de knop 

 het conversieraster naar een Excel bestand. Dit maakt het mogelijk om: 

 Het werk te onderbreken terwijl de reeds uitgevoerde bewerkingen toch 
bewaard blijven. 

  Ook kan dit bestand achteraf nog gebruikt worden bij de conversie van het 
huidige of een ander dossier (eventueel na aanpassing via Excel) 

Tip:  Eens de tabel volledig aangevuld is, is het aangeraden om deze naar 
Excel te exporteren en op te slaan. Op het einde van de conversie kan deze 
afgedrukt of geraadpleegd worden om over te gaan tot de verschillende 
coherentietesten voor het nieuwe boekhoudplan. 

Na een <Klik> op de knop zal een Windows dialoogvenster geopend worden, 
zodat de naam en locatie voor dit bestand ingegeven kunnen worden. 
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Import 

Bij stap 3: Aanpassing en validering van het conversieraster importeert de 

knop  een Conversieraster in Excel formaat: of een reeds via de tool 
geëxporteerd raster, of een door de gebruiker aangemaakt raster. 

Nadat op deze knop geklikt werd, zal de tool voorstellen om het Excel bestand 
te openen via een Windows dialoogvenster waarin de locatie en naam van het 
bestand geselecteerd dienen te worden. 

 

 Eens het bestand geselecteerd, zal BOB-accountconverter het conversieraster 
bijwerken en automatisch overgaan tot de coherentietests voor de rekeningen 
(deze tests zijn identiek aan deze na Stap 4: Conversie). 

! De structuur van het Excel bestand ligt vast: de aanwezigheid, naam en 
volgorde van de kolommen moeten absoluut gerespecteerd worden zoals 
hieronder beschreven. Zo zal, zelfs wanneer het Beheer van alternatieve 
omschrijvingen niet actief is op dossierniveau, het essentieel zijn dat de 
kolommen toch een titel hebben, zelfs als ze leeg zijn. 

Structuur van het Excel bestand 

Het Excel bestand moet dus de volgende structuur respecteren: 

 Een titellijn 
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 10 kolommen: 

- Rekeningnr. : Rekeningnummer uit het oude boekhoudplan. 
- Oude naam 1: Naam van de rekening uit het oude boekhoudplan. 
- Oude lange naam 1: Lange naam van de rekening uit het oude 

boekhoudplan. 
- Nieuw rekeningnr.: Rekeningnummer uit het nieuwe boekhoudplan. 
- Naam 1: Naam van de rekening uit het nieuwe boekhoudplan. 
- Lange naam 1 : Lange naam van de rekening uit het nieuwe 

boekhoudplan. 
- Oude naam 2 : Alternatieve naam uit het oude boekhoudplan. 
- Oude lange naam 2: Alternatieve lange naam uit het oude 

boekhoudplan. 
- Naam 2: Alternatieve naam uit het nieuwe boekhoudplan. 
- Lange naam 2: Alternatieve lange naam uit het nieuwe boekhoudplan. 

! De structuur van het Excel bestand moet gerespecteerd worden, zo niet zal 
de conversie onmogelijk zijn en zal de volgende foutboodschap verschijnen: 

 

 

 

Wanneer de lengte van de algemene rekeningen in het Excel werkblad 
verschilt van deze opgegeven in het conversiescherm, verschijnt er een 
waarschuwing en wordt er gevraagd om de conversie al dan niet voort te 
zetten. Als de conversie voortgezet wordt, zal de tool automatisch de lengte 
aanpassen aan de lengte opgegeven in het conversiescherm. 
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! Als de nieuwe rekeningnummers te lang zijn, zullen deze afgekapt worden 
en is het dus mogelijk dat er conflicten ontstaan. Deze conflicten moeten 
natuurlijk op de gepaste wijze behandeld worden. 

 Veiligheidskopie 

Het is sterk aangeraden om een veiligheidskopie van het dossier te nemen 
alvorens over te gaan tot de conversie van het boekhoudplan. Hiertoe dient 
het vak Backup aangevinkt te worden; de folder die voorgesteld wordt voor 
deze veiligheidskopie bevindt zich onder de installatiefolder. 

 

De locatie voor de veiligheidskopie kan direct aangepast worden in de 

ingavezone of via de knop , die een boomstructuur zal openen met 
de beschikbare opslagmedia. 
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Conversie van de volgende dossiers 

De geconverteerde dossiers worden steeds in het raster getoond en het aantal 
nog beschikbare conversies zal steeds verminderen na een volgende conversie. 

Onderaan het scherm naast Resterende conversies(s) is het aantal resterende 
conversies automatisch verminderd. 

De conversie van een volgend dossier gebeurt op exact dezelfde manier als 
voor het eerste dossier. Voor meer informatie, zie Conversie van het eerste 
dossier. 

Voor de dossier waarvan het boekhoudplan geconverteerd zal worden naar 
hetzelfde model als het eerder gebruikte, zal het voorgestelde Conversieraster 
bijna volledig ingevuld zijn. Dit wordt verklaard door de volgende elementen: 

 De standaardtabel voor de overeenkomst van de rekeningen in functie van 
het gebruikte model (zoals voor het eerste dossier) 

 De leertabel 
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 De leertabel 

Na elke uitgevoerde conversie werkt BOB-accountconverter een leertabel bij; 
met andere woorden, de tool onthoudt de eerder gelegde overeenkomsten uit 
vorige conversies en zal deze dan ook voorstellen bij de huidige conversie. 
Deze dienen enkel nog gecontroleerd of aangepast te worden, waarna de 
conversie gestart kan worden. 
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Uitgestelde conversies 

Hoewel het voorbereiden van de Conversierasters vraagt om een uiterste 
nauwgezetheid, zal de eigenlijke conversie perfect kunnen verlopen zonder de 
aanwezigheid van de gebruiker. Zo kan de voorbereiding perfect verlopen 
tijdens de werkuren en kan de eigenlijke conversie gestart worden op het 
einde van de dag. Deze verwerking zal autonoom uitgevoerd worden en het 
resultaat zal de volgende dag gebruiksklaar zijn. Het zal dan eventueel nog 
nodig zijn om de coherentietesten voor het nieuwe boekhoudplan uit te 
voeren zoals beschreven bij Coherentietesten voor het nieuwe boekhoudplan. 

Met behulp van deze functionaliteit kunnen alle dossiers als één geheel 
geconverteerd worden. De Conversierasters worden elk afzonderlijk 
voorbereid (vanaf de tweede conversie zal de leertabel bijgewerkt zijn) waarna 
de conversie van alle dossiers als één geheel gebeurt op het einde van de dag. 

 Toevoegen van het dossier aan de lijst met uitgestelde 
conversies 

Als het Conversieraster klaar is, zal via de knop  de conversie van dit dossier 
toegevoegd worden aan de lijst met uitgestelde conversies, nadat een 
coherentietest op het Conversieraster werd uitgevoerd. 

 Verwerking van de uitgestelde conversies 

Wanneer het voorbereiden van de lijst met uitgestelde conversies afgelopen is, 
kan de tool afgesloten worden om daarna op elk gewenst tijdstip verder te 
werken. 

Tip:  De geselecteerde dossiers uit de lijst met uitgestelde conversies 
verschijnt op een groene achtergrond in de selectielijst voor te 
converteren dossiers. 

Om de conversie van de dossiers in de lijst to voltooien wordt de knop 

 uit de eerste stap van de conversie gebruikt. 
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Nadat de verwerking van de dossiers bevestigd werd, zal BOB-
accountconverter de conversies achtereenvolgens starten. 

 Elke conversie zal aanvangen met de tests die reeds uitgevoerd werden tijdens 
het toevoegen de Conversierasters aan de lijst. 

BOB-accountconverter zal effectief nagaan of er geen veranderingen 
plaatsvonden tussen het moment van de voorbereiding en het starten van de 
conversie. Als er boekhoudkundige bewegingen plaatsvonden op een rekening 
die er nog geen bevatte (bijvoorbeeld) zal een log venster verschijnen en BOB-
accountconverter zal overgaan naar het volgende dossier. 

 Zo zal de gebruiker bij zijn terugkeer een overzicht van de eventuele 
problemen bij de conversie van de verschillende dossiers kunnen raadplegen. 

Tip:  Het aantal nog resterende conversies zal bijgewerkt worden aan het 
eind van elke voltooide conversie. 
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Aanpassen van het aantal licenties 

Als het aantal nog beschikbare conversies onvoldoende blijkt, is het mogelijk 
om dit aan te passen via een nieuw conversiepack dat aangevraagd kan 
worden via de verdeler. De activering zal gebeuren via een <Klik> op de knop 

. De te volgen procedure is identiek aan deze in het hoofdstuk 
Activering. 

Wanneer het pack correct geactiveerd is, zal het aantal conversies automatisch 
bijgewerkt worden. 
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Deel 4 - Coherentietesten voor het nieuwe 
boekhoudplan 

Dit gedeelte bespreekt een lijst met de 
belangrijkste tests die aangeraden zijn na de 
conversie van het dossier. Gezien de 
betrouwbaarheid van de tool zijn deze tests niet 
strikt noodzakelijk. Ze kunnen echter wel het 
goede verloop van de conversie bevestigen. 
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Inleiding 

Hoewel de betrouwbaarheid van de tool erg groot is, is het aangeraden om 
enkele eenvoudige controles uit te voeren om het correcte verloop van de 
conversie te verifiëren. 

Hieronder worden enkele van deze testen besproken,ze komen volledig 
overeen met deze besproken voor de conversie van het dossier: 

 De volledige boekhoudtest 

 Het afdrukken van de huidige proef- en saldibalans 

 Het afdrukken van de dossierconfiguratie 

Deze drie testen zullen in samenwerking met het raadplegen (of afdrukken) 
van export naar Excel van het Conversieraster zekerheid geven rond de 
optimale conversie van het boekhoudplan van het dossier. 
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Volledige boekhoudkundige test 

Het is vanzelfsprekend dat de boekhoudtesten die correct zijn voor de 
conversie van het boekhoudplan, dit ook moeten blijven na de conversie. 

Deze tests worden dus best nogmaals uitgevoerd. 

 
Boekhouding & Financiën | Extra | Onderhoud van gegevens | Boekhoudkundige testen 

De knop  zal de Boekhoudkundige testen starten en als resultaat de 
niet geslaagde testen weergeven. 

 
Boekhouding & Financiën | Extra | Onderhoud van gegevens | Boekhoudkundige testen 

Tip:  Een fout in de boekhoudkundige test 11 wordt echter getolereerd: deze 
fout geeft een incoherentie in de nummering van de boekhoudkundige 
stukken aan en zal geen enkele invloed hebben op de conversie van het 
boekhoudplan. 
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Proef en saldibalans 

De overeenkomst controleren van de proef en saldibalans die afgedrukt of 
geëxporteerd werd voor het gebruik van BOB-accountconverter met deze na 
de conversie van het boekhoudplan is eveneens een nuttige test. 

Tip:  Het is hier dat het afdrukken (of exporteren naar Excel) van het 
conversieraster zijn nut bewijst. 

Aangezien de conversietool het niet toelaat om meerdere rekeningen uit het 
oude boekhoudplan te fusioneren naar een nieuwe algemene rekening, zal de 
controle snel en eenvoudig verlopen. Zo zal elke algemene rekening hernomen 
in de huidige balans van het dossier voor conversie een unieke overeenkomst 
hebben in de huidige balans van het dossier na conversie. 

 
Boekhouding & Financiën | Afdrukken | Balansen | Proef & Saldibalans 

Voor een weergave van de Proef & saldibalans kan ook het deel Afdrukken van 
de proef- en saldibalans geraadpleegd worden. 
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Afdrukken van de configuratie 

Voor een correct functioneren van een dossier is het belangrijk dat de 
Automatische rekeningen (of Defaultrekeningen) correct gedefinieerd 
werden. Het is dus sterk aangeraden om deze automatische en collectieve 
rekeningen van voor de conversie te vergelijken met deze na de conversie. 

 
Algemene configuratie | Afdrukken | Configuratie 

 
Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Automatische rekeningen 



Afdrukken van de configuratie 

 

 59 

 

 



 

 



 

 61 

 
 



 

   

   www.sage.be 
info@sage.be 

Praktische gids 

Het uniformiseren van de boekhoudplannen in meerdere beheerde 
dossiers kan een groot voordeel betekenen, zowel op het gebied van 
overzichtelijkheid als op het gebied van werksnelheid. Om aan deze 
problematiek tegemoet te komen, biedt Sage BOB 50 de tool 
 BOB-accountconverter die de mogelijkheid biedt om een bestaand 
boekhoudplan te converteren naar een nieuw model. 

Het uniformiseringsproces zal uit een aantal stappen bestaan die naar 
gelang de wens van de gebruiker uitgevoerd worden. De laatste stap in 
dit proces zal het gebruik van BOB-accountconverter zijn. 

Deze praktische gids richt zich tot alle Sage BOB 50 gebruikers die het 
boekhoudplan van hun dossiers wensen te harmoniseren. Het lezen 
ervan kan door iedereen gebeuren, en vereist geen bijzonder 
voorkennis. 

Het doel van deze praktische gids rond BOB-accountconverter is u deze 
functionaliteit te laten ontdekken op een zo natuurlijk mogelijke manier 
met de nadruk op alle mogelijkheden voor de ingebruikname aangepast 
aan uw behoeften. 

 


