
13/07/01 
B50/v4.00/C/PG019.01 

  Oplossing Sage BOB 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Praktische gids » 
Opvolging betalingen klanten 

 

 

 

 

 

 

 

Commercieel beheer 
 Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 

 

 

 

 



 

 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg werd besteed en de auteurs beroep deden op 
betrouwbare informatie, kan de uitgever niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten. 

 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

microfilm, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
uitgever. 

 
Verantwoordelijke uitgever 

Sage 
Rue Natalis, 2 

4020 Luik 
Tel. : +32 (4) 343 77 46 
Fax : +32 (4) 343 08 47 

© Sage 2013, alle rechten voorbehouden 



 

 4 

 



 

   3 

Inhoudsopgave 

Voorwoord ............................................................................................... 5 

Deel 1 - Algemeen .............................................................................. 7 

Typografische overeenkomsten ...................................................................... 9 

Deel 2 - Sage eFiduciary-platform ................................................. 11 

Inleiding........................................................................................................... 13 

Configuratie van het Sage eFiduciary platform ......................................... 14 

 Activeren van de optie Platform Sage eFiduciary ................................. 14 

 Snelkoppeling naar het Sage eFiduciary platform ................................ 15 

 Instellen van de werkomgeving Sage eFiduciary platform ................... 16 

Deel 3 - Ingebruikname ................................................................... 19 

Algemeen ........................................................................................................ 21 

Het opvolgen van betalingen ........................................................................ 22 

 Instellingen ............................................................................................ 22 

 Ingeven van de betalingen .................................................................... 23 

Recuperatie van de gegevens van de Fiduciaire ......................................... 28 

 Recuperatie ........................................................................................... 29 

De betalingsaanmaningen ............................................................................ 32 

 Aanmaken van de aanmaningen ........................................................... 32 

Deel 4 - Praktisch voorbeeld ........................................................... 35 

Ingave van de betalingen .............................................................................. 37 

 Inleiding ................................................................................................. 37 

 Configuratie ........................................................................................... 37 

 Ingave van de facturen .......................................................................... 38 

 Opvolgen van de betalingen ................................................................. 39 

Verzending naar de fiduciaire ...................................................................... 42 



Inhoudsopgave 

 4 

 Behandeling door de Fiduciaire ............................................................ 44 

Ontvangen van de gegeven van de Fiduciaire ............................................ 46 

 Recuperatie van de gegevens ............................................................... 46 

 Beheer van de conflicten....................................................................... 48 

Opmaken van de aanmaningen .................................................................... 52 

 Inleiding ................................................................................................. 52 

 Instellen van de aanmaningen .............................................................. 53 

 Definitie van de aanmaningsteksten ..................................................... 54 

 Berekenen van de aanmaningen ........................................................... 56 

 



 

   5 

Voorwoord 

Om het voor de gebruiker, die gekozen heeft voor de Autonome commercieel 
beheer-mogelijkheden die Sage BOB 50 biedt, mogelijk te maken om op een 
eenvoudige en efficiënte manier de betalingen van zijn klanten te beheren is er 
de functionaliteit voor het Opvolgen van de betalingen klanten. Deze zal het 
ook mogelijk maken dat de gebruiker van het Autonome commercieel beheer 
zelf zijn betalingsaanmaningen kan verzorgen, ongeacht of hij met een 
Fiduciaire samenwerkt of niet. 

Het gebruik van deze functionaliteit bewijst zeer zeker zijn nut in 
samenwerking met een Fiduciare. Hiertoe wordt er in Sage BOB 50 gebruik 
gemaakt van een welbepaalde werkwijze, namelijk: de betalingen worden 
zowel op niveau van het Autonome commercieel beheer als op 
Fiduciaireniveau ingegeven. Later worden beide financiële ingaven vergeleken 
en beslist het Autonome commercieel beheer welke betalingen behouden 
worden. 

Deze praktische gids voor het Opvolgen van de betalingen klanten heeft tot 
doel u alle nodige informatie te verstrekken voor een optimaal gebruik van 
deze functionaliteit. De verschillende stappen bij het ingeven van de 
betalingen worden behandeld, alsook het aanmaken van de aanmaningen. 

Alvorens op de kern van het onderwerp in te gaan, worden, in de eerste delen 
van deze gids, de typografische overeenkomsten die in dit document gebruikt 
zullen worden, uiteengezet. Ook zal een korte uitleg volgen rond het activeren 
van het Sage eFiduciary platform waarvan in dit document gebruik gemaakt zal 
worden. 

 

Veel leesgenot! 



Voorwoord 

 6 

 

 



 

    7 

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. 
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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 50 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 - Sage eFiduciary platform 

Dit gedeelte bespreekt het activeren van de 
werkomgeving voor het Sage eFiduciary 
platform. Via deze werkomgeving zal de 
communicatie via het Sage eFiduciary platform 
geconfigureerd en uitgevoerd kunnen worden. 
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Inleiding 

De werkomgeving Sage eFiduciary platform vergemakkelijkt de wederzijdse 
communicatie tussen de Fiduciaire en zijn klanten. In dit gedeelte zal uitgelegd 
worden hoe de Sage eFiduciary platform werkomgeving zichtbaar gemaakt 
wordt, waarna overgegaan zal worden tot de configuratie van deze 
werkomgeving. 

 

Commercieel beheer |  
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Configuratie van het Sage eFiduciary platform 

De configuratie van het Sage eFiduciary platform gebeurt in verschillende 
stappen: 

 Het activeren van de optie Platform Sage eFiduciary. 

 Het zichtbaar maken van de snelkoppeling naar de werkomgeving 
Sage eFiduciary platform. 

 Het instellen van de werkomgeving Sage eFiduciary platform. 

Deze stappen worden verder in dit document uitgelegd. 

 Activeren van de optie Platform Sage eFiduciary 

Voor er gewerkt kan worden met het Sage eFiduciary platform, dient de optie 
Platform Sage eFiduciary geactiveerd te worden in de Opties van de 
Algemene configuratie van het dossier. 

 
Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Algemeen | Dossier 
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 Snelkoppeling naar het Sage eFiduciary platform 

Eens de optie Platform Sage eFiduciary geactiveerd is, zal er een snelkoppeling 
op het bureaublad van Sage BOB 50 nodig zijn om deze werkomgeving 
zichtbaar te maken. 

Deze snelkoppeling wordt zichtbaar gemaakt via het scherm Bureaublad 
personaliseren, dat geopend wordt door een klik op de knop 

 (van het bureaublad) of via de optie Het bureaublad 
personaliseren uit het contextmenu. 

In dit scherm dient de snelkoppeling Overzicht Sage eFiduciary platform 
aangevinkt te worden. 

 
Klik op de knop  

De snelkoppeling Overzicht Sage eFiduciary platform zal nu verschijnen op het 
bureaublad. 

 
Snelkoppeling naar het Sage eFiduciary platform 
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 Instellen van de werkomgeving Sage eFiduciary 
platform 

Een klik op de snelkoppeling  zal de werkomgeving 
Sage eFiduciary platform openen. 

! Wanneer een gebruiker voor de eerste maal de werkomgeving 
Sage eFiduciary platform opent, zal gevraagd worden om de 
Gebruikersnaam en het Wachtwoord op te geven om de verbinding met 
het Sage eFiduciary platform tot stand te brengen. 

 

 

Klik op de snelkoppeling  
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De werkomgeving Sage eFiduciary platform is nu in principe klaar voor 
gebruik. Er zijn echter nog een aantal nuttige instellingen die hier uitgevoerd 
kunnen worden: 

 Het instellen van de tijd tussen de automatische synchronisaties van de 
werkomgeving Sage eFiduciary platform. 

 Het instellen van een gebruikersnaam en wachtwoord voor elke gebruiker 
zodat deze informatie niet gevraagd zal worden wanneer gebruikers voor de 
eerste maal de werkomgeving Sage eFiduciary platform openen. 

Automatische synchronisatie instellen 

Het instellen van een tijdsinterval voor het plannen van een automatische 
ontvangst van gegeven via het Sage eFiduciary platform gebeurt in het scherm 
Configuratie van het Sage eFiduciary platform. 

 
Werkomgeving Sage eFiduciary platform |  

De waarde die ingegeven wordt bij Een automatische ontvangst plannen, 
elke… minuten, zal bepalen hoeveel tijd er verstrijkt tussen twee 
synchronisaties van de werkomgeving. Met andere woorden om de hoeveel 
minuten zullen er gegeven van het Sage eFiduciary platform ontvangen 
worden. Het tijdstip van de laatste synchronisatie wordt hier ook getoond. 
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! De minimumwaarde bedraagt 5 minuten. Een lege waarde of een waarde 
lager dan 5 minuten, zal steeds beschouwd worden als 5 minuten. 

Gebruikers instellen 

Hoewel er steeds gevraagd wordt om een gebruikersnaam en wachtwoord 
wanneer een nieuwe gebruiker de werkomgeving Sage eFiduciary platform 
opent, kan het gewenst zijn dat voor elke Sage BOB 50 gebruiker deze 
informatie op voorhand ingegeven wordt. 

Deze instelling kan gebeuren via het scherm Configuratie van het Sage 
eFiduciary platform. 

 
Werkomgeving Sage eFiduciary platform |  

In de zones ID Platform en Wachtwoord kunnen respectievelijk de 
gebruikersnaam en het wachtwoord opgegeven worden voor het 
Sage eFiduciary platform. 

Eens deze waardes naar wens ingevuld zijn en bevestigd via de knop 

, zullen voor de gebruikers de aanmeldgegevens onthouden worden. 

Tip:  Wanneer een gebruiker reeds eerder de werkomgeving 
Sage eFiduciary platform opende, en dus de vraag kreeg om de 
aanmeldgegevens op te geven, zullen deze gegevens hier ook opgeslagen 
worden. Zo is het perfect mogelijk dat er toch al waardes ingevuld zijn, 
zelfs als dit configuratiescherm voor het eerst geopend wordt. 
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Deel 3 - Ingebruikname 

In dit gedeelte wordt de filosofie achter het 
opvolgen van de betalingen aangegeven gevolgd 
door een theoretische uiteenzetting van het 
gebruik ervan. Dit zal uiteindelijk leiden tot 
bijkomende uitleg rond het verzenden van de 
betalingsaanmaningen door het Autonome 
commercieel beheer. 
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Algemeen 

Voor het uiteenzetten van de opvolging van betalingen klanten wordt 
uitgegaan van een correcte configuratie van zowel het Fiduciaire als het 
Autonome commercieel beheer dossier. Hierbij zal dus niet meer stilgestaan 
worden in dit document. 

Tip:  Het opvolgen van betalingen klanten is steeds beschikbaar voor het 
Autonome commercieel beheer, ongeacht of dit met een Fiduciaire 
verbonden werd of niet. 

Deze gids bespreekt de verschillende stappen vanuit het Autonome 
commercieel beheer, vertrekkende van de configuratie tot het uiteindelijke 
verzenden van de betalingsaanmaningen. De handelingen bij de Fiduciaire 
zullen summier aangehaald worden maar niet in detail besproken. Ze zullen 
enkel dienen als richtlijn om de handelingen bij het Autonome commercieel 
beheer te verduidelijken. 

De basishandelingen bij het Autonome commercieel beheer zullen bestaan uit: 

1. Het opmaken van de facturen. 
2. Het geheel of gedeeltelijk afpunten van de documenten. 
3. Het eventueel verzenden van de gegevens naar een Fiduciaire die de 

verschillende financiële transacties boekt en zo de betalingen aan het 
Autonome commercieel beheer vastlegt. 

4. Het terugzenden (indien nodig) van de gegevens door de Fiduciaire. 
5. Het beheren van de eventuele conflicten tussen de betalingen die werden 

ingegeven door het Autonome commercieel beheer en de door de 
Fiduciaire geboekte betalingen. 

Tip:  Wanneer het dossier van het Autonome commercieel beheer niet 
verbonden is aan een Fiduciaire, worden enkel de 2 eerste stappen 
uitgevoerd. 

Deze functionaliteit maakt het ook mogelijk voor het Autonome commercieel 
beheer om zelf de betalingsaanmaningen te verzenden, zonder het 
terugzenden van de gegeven door de Fiduciaire af te wachten, het interne 
afpunten van de documenten heeft immers als plaatsgevonden. 
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Het opvolgen van betalingen 

 Instellingen 

Het configureren van de functionaliteit Opvolgen van betalingen klanten 
gebeurt op twee niveaus: de Algemene opties van de Boekhouding en de 
Diverse opties van het Commercieel beheer. Zoals eerder gezegd vindt de 
hieronder beschreven configuratie plaats in het dossier van het Autonome 
commercieel beheer. 

Boekhouding -Algemene opties 

 
Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Boekhouding | Algemene opties 

Om toegang te krijgen tot het menupunt Opvolging van de betalingen is het 
noodzakelijk dat de optie Precentralisatie van boekingen op derden 
aangevinkt is. 

! Eens deze optie aangevinkt is, zal ze uitgegrijsd worden bij het bevestigen 
van de Algemene opties. Dit om te voorkomen dat de optie 
Precentralisatie van boekingen op derden afgevinkt wordt. Het is mogelijk 
dat deze optie reeds actief en uitgegrijsd is. 

Commercieel beheer - Diversen 

 
Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Commercieel beheer | Diversen 

Naast het Extern verbindingstype dat reeds op voorhand correct aangegeven 
dient te zijn, moet de keuze gemaakt worden voor een Betalingsdagboek.  
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! Als er nog geen financiële dagboeken aanwezig zijn in het dossier zal de lijst 
leeg zijn. Echter, wanneer voor de eerste maal het scherm voor de 
Opvolging van betalingen geopend wordt, zal automatisch het dagboek 
XXC1 aangemaakt worden en hier aangegeven zijn. XXC1 wordt enkel en 
alleen gebruikt voor het Opvolgen van betalingen klanten, er kunnen geen 
andere boekingen in plaatsvinden. 

In dit Betalingsdagboek worden de betalingen van de kant van het Autonome 
commercieel beheer bijgehouden. Deze boekingen zullen nooit gecentraliseerd 
worden, enkel geprecentraliseerd. 

Bij De doc. aangeven die niet betaald zijn sinds meer dan X maand(en) dient 
te worden aangeven wanneer een document in het scherm Beheer van de 
betalingen in het rood zal verschijnen. Dit zal gebeuren wanneer de vervaldag 
van het document overschreden wordt met X maanden. 

 Ingeven van de betalingen 

Het scherm Beheer van de betalingen zal in een raster alle ingegeven facturen 
uit het Commercieel beheer tonen.  

 
 Commercieel beheer | Verwerking | Opvolging van de betalingen 
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Allereerst dient hier een keuze gemaakt te worden tussen het tonen van alle 
facturen of enkel de openstaande. Dit gebeurt via de schakelknop 

/ . 

Tip:  De laatste gebruikte weergave van de facturen (die via deze 
schakelknoppen gebeurde) wordt onthouden voor een volgende 
verwerking van de betalingen klanten. 

Deze weergave kan nog verfijnd worden via de zone Opzoeken. Deze 
zoekopdracht zal uitgevoerd worden op alle velden uit de factuurlijst: zowel 
het Dbk. als het Nr., de Datum etc… 

In de kolom Betaald dient nu aangegeven te worden welk bedrag reeds 
betaald werd. De Datum van de betaling wordt automatisch bijgewerkt. 

Tip:  Het is mogelijk om via een <dubbele klik> of een druk op de <enter> 
toets in de kolom Saldo het bedrag uit deze kolom over te dragen naar de 
kolom Betaald om de factuur effectief te salderen. Om te voorkomen dat 
dit per ongeluk gebeurt, zal Sage BOB 50 een waarschuwingsboodschap 
tonen. 

 
<Dubbele klik> op een factuurlijn 

Er zal een bevestigingsboodschap verschijnen na het ingeven van de betaling. 

Om deze boodschap niet meer te laten verschijnen, dient het vak Deze 
boodschap niet meer weergeven aangevinkt te worden. Het salderen van de 
facturen zal nog steeds op dezelfde manier gebeuren, maar er wordt nier meer 
om bevestiging gevraagd. 

! Eens gedeactiveerd kan deze optie niet meer geactiveerd worden. 
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Commercieel beheer | Verwerking | Opvolging van de betalingen 

Het is mogelijk dat er reeds een gedeeltelijke betaling plaatsvond, hetzij 
ingegeven door het Autonome commercieel beheer, hetzij door de Fiduciaire. 
Dit is zichtbaar doordat de kolom Totaal verschilt van de kolom Saldo, maar 

duidelijker nog door de Status  (in tegenstelling tot ,volledig betaald). 
Deze Vooraf uitgevoerde betalingen worden zichtbaar gemaakt in het 
rechtergedeelte van het scherm. 

! De icoontjes  en  worden zichtbaar na het opslaan van de ingegeven 

betalingen ( ). 

De achtergrondkleur van de reeds uitgevoerde betaling geeft aan of deze 
ingegeven werd door de Fiduciaire (groen) of het Autonome commercieel 
beheer (wit). 

In dit gedeelte bevinden zich ook de gegevens met betrekking tot de klant 

zoals zijn Naam, boekhoudkundig Saldo en zijn Adres. De knop  uit dit 
gedeelte geeft ook direct toegang tot de signaletiekfiche van de klant. 
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Commercieel beheer | Verwerking | Opvolging van de betalingen 

Een betalingbedrag dat ingegeven werd door het Autonome commercieel 

beheer kan gewist worden via de knop  (hiervoor moet het aangeklikt 
worden in het rechterdeel van het scherm); dit in tegenstelling tot een betaling 
ingegeven door de Fiduciaire, die niet gewist kan worden. Er zal hiervoor een 
waarschuwing getoond worden. 

 

Tip:  Om de knop  te activeren moet de betaling geselecteerd zijn bij 
Vooraf uitgevoerde betalingen. 

De laatst uitgevoerde en opgeslagen aanpassing voor betalingsbedragen uit 
het Autonome commercieel beheer kan ongedaan gemaakt worden via de 

knop . 
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! Het ongedaan maken van de laatste wijziging gebeurt zonder voorafgaande 
waarschuwing. 

Om het terugvinden van documenten makkelijker te maken kan eventueel ook 
gebruik gemaakt worden van de Opzoeken zone, deze zal alle lijnen tonen 
waarvoor de waarde ingegeven in het veld teruggevonden wordt in één van de 
kolommen. Bij twijfel kan het geselecteerde document zichtbaar gemaakt 

worden via de knop  onderaan het scherm. 

Nadat alle betalingen ingegeven werden, zal de knop  deze bewaren. 

Eens dit proces voltrokken is, zal de gewone werkwijze bij het Autonome 
commercieel beheer weer van kracht zijn: de facturen worden klaargemaakt 
voor verzending naar de Fiduciaire en deze gegevens worden op de gewenste 
methode verzonden naar de Fiduciaire. 
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Recuperatie van de gegevens van de Fiduciaire 

 Inleiding 

In het vorige gedeelte werden gegevens naar de Fiduciaire verzonden. Nadat 
de Fiduciaire (bijvoorbeeld aan de hand van de rekeninguittreksels) eveneens 
de betalingen ingeboekt heeft in een financieel dagboek (verschillend van dit 
voor de Opvolging van betalingen klanten), zal het nodig zijn dat beide versies 
van de betalingen vergeleken worden. 

 De vergelijking van de betalingen ingeboekt door de Fiduciaire met deze van 
het Autonome commercieel beheer gebeurt bij het recupereren van de 
gegevens van de Fiduciaire. Er zal een scherm verschijnen dat, voor de 
conflicterende betalingen, zal vragen welke versie behouden dient te worden, 
deze van de Fiduciaire of deze van het Autonome commercieel beheer. 

! Aangezien dit document niet direct het beheer van de gegevensverzending 
tussen de Fiduciaire en het Autonome commercieel beheer behandelt, 
wordt verondersteld dat de Fiduciaire alle nodige verrichtingen heeft 
uitgevoerd op de boekhoudkundige gegevens en deze ook verzonden 
werden. Er wordt hier verdergegaan vanaf het punt dat deze gegevens 
gerecupereerd worden bij het Autonome commercieel beheer. 
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 Recuperatie 

Bij conflicterende betalingen zal de import van de Fiduciaire gegevens afsluiten 
met het volgende scherm:  

 

Klik op de snelkoppeling  

of 

Algemene configuratie | Uitwisseling van gegevens | Ingaven op afstand | Import van 
Fiduciaire 

Na de bevestiging van deze boodschap zal het volgende scherm, Selectie van 
de betalingen, verschijnen.  
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Klik op de snelkoppeling   

of 

Algemene configuratie | Uitwisseling van gegevens | Ingaven op afstand | Import van 
Fiduciaire 

Hier zullen in het raster bovenaan de conflicterende documenten/betalingen 
aangegeven worden. Per lijn kan gekozen worden welke betaling behouden 
wordt, deze uit de facturatie of deze uit de boekhouding. De keuze gebeurt via 

de knop  in het betreffende gedeelte van het scherm. Eens voor 
een document de keuze gemaakt is, verdwijnt het uit het raster. Eens alle 
lijnen verwerkt zijn, zal de import verder normaal verlopen.  
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Na de import is het scherm Beheer van betalingen bijgewerkt: 

 
Commercieel beheer | Verwerking | Opvolging van de betalingen 

De Status van de betalingen werd bijgewerkt en de gebruiker kan op de 
normale manier verder werken. 

! Indien de betaling vanuit het Autonome commercieel beheer behouden 
blijft na het conflict, kan het noodzakelijk zijn om de Fiduciaire op de 
hoogte te brengen zodat de boekhoudkundige gegevens aangepast kunnen 
worden. 
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De betalingsaanmaningen 

De gebruiker van het autonome commercieel beheer heeft ook de 
mogelijkheid tot het zelf aanmaken van de Aanmaningen. Het aanmaken zal 
volledig analoog verlopen met de standaard werkwijze voor het aanmaken van 
de betalingaanmaningen en zal dus niet in detail besproken worden in dit 
document. 

 Aanmaken van de aanmaningen 

Het aanmaken en configureren van de Aanmaningen zal gebeuren via het 
tabblad Boekhouding & Financiën. 

 
Boekhouding & Financiën | Aanmaningen | Aanmaningen klanten 
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Boekhouding & Financiën | Verwerking | Aanmaningen klanten 

Uit voorgaande afbeeldingen blijkt duidelijk dat bij het berekenen van de 
aanmaningen rekening zal gehouden worden met de betaling van de Fiduciaire 
of deze van het Autonome commercieel beheer, naargelang de welke door de 
gebruiker behouden werd. 
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Deel 4 - Praktisch voorbeeld 

In dit gedeelte zal een praktisch voorbeeld 
uiteengezet worden, gezien vanuit het 
standpunt van het Autonome commercieel 
beheer. Indien nodig worden de handelingen 
van de Fiduciaire kant beperkt bijgelicht. 
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Ingave van de betalingen 

 Inleiding 

Hierna volgt een praktisch voorbeeld rond het ingeven van de betalingen in 
een reeds correct geconfigureerd en functionerend dossier. Er wordt geen 
bijkomende uitleg verstrekt rond de configuratie van het dossier voor de 
verzending naar de Fiduciaire. 

 Configuratie 

De configuratie gebeurt zoals eerder aangegeven in het theoretische gedeelte 
op twee plaatsen. Er wordt gekozen om Sage BOB 50 automatisch een 
dagboek te laten aanmaken. Hiervoor wordt het vak Betalingsdagboek leeg 
gelaten. Bijkomend wordt beslist dat de documenten die openstaan sinds 1 
maand in het rood worden aangegeven. 

Boekhouding - Algemene opties 

 
Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Boekhouding | Algemene opties 

Tip:  Het is mogelijk dat deze optie reeds actief is. Ze zal dan ook uitgegrijsd 
zijn om te voorkomen dat de precentralisatie uitgeschakeld wordt. 

Commercieel beheer - Diversen 

 
Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Commercieel beheer | Diversen 
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Tip:  Als er nog geen financiële dagboeken aanwezig zijn in het dossier zal de 
lijst leeg zijn. Echter, wanneer voor de eerste maal het scherm voor de 
Opvolging van betalingen geopend wordt, zal automatisch het dagboek 
XXC1 aangemaakt worden en hier aangegeven. XXC1 wordt enkel en alleen 
gebruikt voor het Opvolgen van betalingen klanten, er kunnen geen 
andere boekingen in plaatsvinden. 

 

 Ingave van de facturen 

De facturen worden op de gebruikelijke wijze ingegeven, via de knop  van 
de werkomgeving Lijst documenten klanten. 

 
Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten 
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 Opvolgen van de betalingen 

Bij het openen van het scherm Beheer van de betalingen zal de vraag gesteld 
worden om automatisch een financieel dagboek aan te maken. Dit omdat er 
geen opgegeven werd bij de configuratie. Natuurlijk dient hier bevestigend 
geantwoord te worden. 

 
Commercieel beheer | Verwerking | Opvolging van de betalingen 

 
Commercieel beheer | Verwerking | Opvolging van de betalingen 

De reeds uitgevoerde betalingen van vorige facturen zijn hier natuurlijk 
zichtbaar. In dit voorbeeld worden de facturen 6, 7 en 8 behandeld. 
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In de kolom Betaald worden de betaalde bedragen ingeven: volledige betaling 
voor factuur 6 en 7, een voorschot voor factuur 8. 

Een individuele betaling op het niveau van het Autonome commercieel beheer 
gebeurt via de lijst met Documenten: het betaalde bedrag wordt rechtstreeks 
ingegeven in de kolom Betaald voor de factuur. De betalingsdatum wordt 
automatisch bijgewerkt en de betaling dient nog enkel opgeslagen te worden 

via de knop . 

Het ingeven van een lijst van betalingen, zoals bijvoorbeeld via een 
rekeninguittreksel, gebeurt op exact dezelfde manier. Voor elke betaling zal de 
laatst gebruikte betalingsdatum voorgesteld worden. Dit gebeurt omdat een 
rekeninguittreksel vaak een reeks betalingen bevat waarvoor de 
boekingsdatum identiek is. 

  
Commercieel beheer | Verwerking | Opvolging van de betalingen 

Tip:  Het is mogelijk om via een <dubbele klik> of een druk op de <enter> 
toets in de kolom Saldo het bedrag uit deze kolom over te dragen naar de 
kolom betaald. 

Een eventuele boodschap bevestigd telkens het ingeven van de betaling. 
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Commercieel beheer | Verwerking | Opvolging van de betalingen 

Om deze boodschap niet meer te laten verschijnen, dient het vak Deze 
boodschap niet meer weergeven aangevinkt te worden.  

! Eens gedeactiveerd kan deze optie niet meer geactiveerd worden. 

Na het ingeven van de betaalde bedragen (bewaren via ), kan op de 
gebruikelijke manier verder gewerkt worden. 
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Verzending naar de fiduciaire 

 Verzenden van gegevens 

Het verzenden naar de Fiduciaire gebeurt op standaard manier voor het 
Autonome commercieel beheer en zal hier dan ook niet extensief beschreven 
worden.  

! Enkel de commerciële documenten worden verzonden naar de fiduciaire. 
De betalingen opgeslagen op het niveau van het Autonome commercieel 
beheer maken geen deel uit van deze verzending. 

 

Klik op de snelkoppeling  

Het verzenden van de commerciële documenten via de knop 

veronderstelt dat deze afgedrukt werden. Als dit niet het geval is, 
geeft Sage BOB 50 een waarschuwing weer en stelt de afdruk voor. 
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! Enkel de afgedrukt documenten worden naar de fiduciaire verzonden. De 
overige blijven in de lijst met te verzenden documenten. 

 

Sage eFiduciary platform |  

Door een klik op de knop  worden de gegeven via het Sage 
eFiduciary platform verzonden en zullen zo beschikbaar zijn voor de Fiduciaire. 
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 Behandeling door de Fiduciaire 

De Fiduciaire zal de gegevens ontvangen en op zijn beurt de betalingen 
ingeven, zich baserend op de door hem ontvangen documenten. Bij het 
openen van het klantendossier van het Autonome commercieel beheer zal 
voorgesteld worden om de gegevens van het Sage eFiduciary platform nu of 
Later te Recupereren. 

 
Openen van het Fiduciaire dossier 

Wanneer de gegevens onmiddellijk gerecupereerd worden zal Sage BOB 50 
voorstellen om de gegevens te raadplegen en verder te verwerken via de 
betreffende werkomgeving. 

 
Openen van het Fiduciaire dossier 

In deze werkomgeving kunnen de facturen gecontroleerd en eventueel 
aangepast worden. 
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Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven 

De betalingen worden door de Fiduciaire ingegeven in het correcte financiële 
dagboek, gebaseerd op de door hem ontvangen documenten. 

 
Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Dagboeken 

Als laatste stap worden de verwerkte gegevens terug verzonden naar het 
Autonome commercieel beheer. In dit geval weer via het Sage eFiduciary 
platform. 
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Ontvangen van de gegeven van de Fiduciaire 

 Recuperatie van de gegevens 

Bij het openen van het dossier bij het Autonome commercieel beheer wordt 
aangegeven dat er gegevens ontvangen werden. 

 
Openen van het Autonome commercieel beheer dossier 

De recuperatie van deze gegevens gebeurt via de knop . 

 
Openen van het Autonome commercieel beheer dossier 

Tip:  Wanneer er gekozen wordt om Later te recupereren, is het nog steeds 
mogelijk om te recupereren via de werkomgeving Sage eFiduciary 
platform. 
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Eens de recuperatie afgelopen is, zal er een samenvattend scherm aangeven of 
er conflicterende betalingen plaatsvonden in het dossier. Dit wil zeggen of er 
verschillen zijn tussen de betalingen ingegeven door het Autonome 
commercieel beheer en deze ingegeven door de Fiduciaire. 

 
Openen van het Autonome commercieel beheer dossier 

Tip:  Wanneer om de een of andere (onvoorziene) reden Sage BOB 50 
afgesloten wordt alvorens de betalingsconflicten (volledig) opgelost zijn, 
zal bij het openen van Sage BOB 50 steeds een boodschap verschijnen die 
het oplossen van de conflicten nog mogelijk maakt. 

 
Openen van het autonome commercieel beheer dossier 
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 Beheer van de conflicten 

Een klik op de knop  (of  wanneer Sage BOB 50 afgesloten 
werd voor de conflictbehandeling) toont deze conflicterende betaling(en). 

  
Openen van het autonome commercieel beheer dossier 

In het scherm Selectie van de betalingen wordt in het bovenste raster per lijn 
een factuur weergegeven. Onderaan het scherm wordt voor deze factuur de 
betaling bij de Fiduciaire (Boekhouding) en bij het Autonome commercieel 
beheer (Facturatie) aangegeven. 

Via de knop  wordt voor de eerste factuur de Betaling uit 
de facturatie behouden. Deze lijn verdwijnt uit het raster. 
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Openen van het autonome commercieel beheer dossier 

Aangezien dit meteen ook de laatste lijn uit het bovenste raster was, zal het 
venster gesloten worden en wordt de import van de gegevens verder gezet. 

Het resultaat zal ook zichtbaar zijn in het scherm Beheer van de betalingen. 

 
Commercieel beheer | Verwerking | Opvolging van betalingen 

Zowel de Status als de Vooraf uitgevoerde betalingen zijn correct aangepast. 

Er deden zich 3 verschillende gevallen voor: 
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Commercieel beheer | Verwerking | Opvolging van betalingen 

Voor Factuur nr 6 was er geen conflict tussen de betaling van de Fiduciaire en 
deze van het Autonome commercieel beheer. Ze werd dan ook niet 
voorgesteld bij de Selectie van betalingen en de betaling van de Fiduciaire 
(groene achtergrond) werd automatisch behouden (wanneer er geen conflict is 
wordt de betaling van de Fiduciaire als default behouden). 

 

 
Commercieel beheer | Verwerking | Opvolging van betalingen 

Voor Factuur nr 7 werd een conflict vastgesteld: het Autonome commercieel 
beheer gaf aan dat deze volledig voldaan werd bij het afhalen van de goederen 
en de Fiduciaire gaf verkeerdelijk in dat deze slechts gedeeltelijk betaald werd. 
Deze factuur werd dan ook voorgesteld bij de Selectie van betalingen en de 
betaling van het Autonome commercieel beheer (witte achtergrond) werd (na 
controle door de gebruiker) behouden. 

! In dit geval moet natuurlijk de Fiduciaire op de hoogte gebracht worden van 
deze keuze zodat deze laatste de nodige aanpassingen in de 
boekhoudkundige gegevens kan aanbrengen. 
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Commercieel beheer | Verwerking | Opvolging van betalingen 

Voor Factuur nr 8 treedt in feite een conflict op (maar Sage BOB 50 meldt dit 
niet): de klant betaalde een voorschot dat in het Autonome commercieel 
beheer ingegeven werd. Bij het verwerken van betalingen baseerde de 
Fiduciaire zich op een rekeninguittreksel waarop de resterende betaling ook 
reeds vermeld werd en het kasboek met het voorschot van het Autonome 
commercieel beheer. De factuur werd dus volledig voldaan. Deze factuur werd 
echter niet voorgesteld bij de Selectie van betalingen maar de betaling van de 
Fiduciaire (groene achtergrond) werd automatisch behouden. 

! Wanneer de Fiduciaire aangeeft dat een betaling volledig voldaan werd en 
het Autonome commercieel beheer geeft een gedeeltelijke betaling aan, zal 
Sage BOB 50 geen conflict weergeven. In dit geval zal steeds de betaling van 
de Fiduciaire behouden blijven. 
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Opmaken van de aanmaningen 

 Inleiding 

Naast het Beheer van de betalingen is het voor de gebruiker van het 
autonome commercieel beheer ook mogelijk om betalingsaanmaningen op te 
maken. Ter verduidelijking wordt het scherm Beheer van de betalingen 
nogmaals afgebeeld: 

 
Commercieel beheer | Verwerking | Opvolging van betalingen 

Aangezien de betaling van ALLSPORTSN in het rood verschijnt, betekent dit dat 
de betaling sinds 1 maand openstaat (zoals geconfigureerd Algemene 
configuratie | Instellingen | Opties | Commercieel beheer | Diversen). Het is 
gewenst om ALLSPORTSN een betalingsaanmaning te sturen. Dit gebeurt 
volledig analoog met de werkwijze van een klassiek dossier en wordt dus niet 
helemaal in detail beschreven. 
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 Instellen van de aanmaningen 

De eerste stap bestaat uit het nauwgezet configureren van de 
aanmaningsopties. Het verkregen resultaat is sterk afhankelijk van deze 
configuratie. 

 
Boekhouding & Financiën | Aanmaningen | Instellingen van de aanmaningen 

Om coherent te blijven met de configuratie die gedaan werd voor het 
opvolgen van de betalingen, wordt de Toegelaten vertraging voor aanmaning 
ingesteld op 31 dagen. 

! Het Maximaal aanmaningsniveau dient verschillend te zijn van 0 om een 
correct resultaat te verkrijgen. 

Het voorbeeld stelt een Maximaal aanmaningsniveau voor van 3. In dit geval 
moeten er aanmaningsbrieven opgesteld worden voor de 3 niveaus en dit in 
elke taal gebruikt door de klanten. 

Dit praktische voorbeeld houdt geen rekening met een Hoogst toegelaten 
vervallen bedrag, noch met het Beheer van de verwijlinteresten. 
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 Definitie van de aanmaningsteksten 

Aangezien bij de configuratie van het voorbeeld maximaal 3 
aanmaningsniveaus ingesteld werden, is het dus nodig om de 
aanmaningsbrieven voor elk van deze niveaus te definiëren en dit voor elke 
taal gebruikt door de klanten. Dit kan op een erg eenvoudige manier gebeuren 
aangezien het mogelijk is om door Sage BOB 50 voorziene standaardbrieven te 
recupereren. 

 
Boekhouding & Financiën | Aanmaningen | Tekst voor de aanmaningen 

Na een klik op de knop , volstaat het om de Categorie voor de 
aanmaning, de Taal van de klant en het Niveau van de aanmaning op te geven, 

om daarna op te slaan via de knop . 

Tip:  Het toevoegen van een Categorie gebeurt door een onbestaande 
categorie in te geven. Sage BOB 50 stelt dan voor om alle bijbehorende 
informatie toe te voegen. 

Eens de fiche opgeslagen is, zal het importeren van een door Sage BOB 50 

voorziene standaardbrief gebeuren via de knop . Deze opent een nieuw 
venster: 
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Om de standaardbrief REMN1 uit Sage BOB 50 te recupereren, volstaat het om 
de optie Standaarddocumenten te selecteren en deze brief uit de lijst 
Document te kiezen. 

Het opslaan van de brief gebeurt via de knop . 
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 Berekenen van de aanmaningen 

Eens de configuratie beëindigd is, kan het berekenen van de 
betalingsaanmaningen van start gaan. 

 
Boekhouding & Financiën | Aanmaningen | Aanmaningen klanten 

In het voorbeeld wordt gekozen voor het afdrukken van de Samenvattende 
lijst en de Aanmaningen voor de spildatum 04/03/2013. 

De selectie wordt uitgevoerd op alle klanten met als Sleutel de referentie. 

Het gebruik van de knop  start de effectieve berekening van de 
betalingsaanmaningen en stelt een lijst voor van klanten met onbetaalde 
facturen, ongeacht de betalingstermijn. 
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Boekhouding & Financiën | Aanmaningen | Aanmaningen klanten 

Deze lijst toont de vervallen bedragen (Verval. Bedr.) en de betalingsvertraging 
voor elke klant (Vertr.) in het bovenste gedeelte van het scherm. Het gedeelte 
onderaan Detail van de openstaande posten geeft de lijst met documenten 
waaruit dit bedrag voorkomt. 

Enkel de klant ALLSPORTSN wordt aangevinkt voor het afdrukken van de 
aanmaningen aangezien deze de termijn van 31 dagen, aangegeven bij de 
configuratie, overschrijdt.  

De beide gewenste afdrukken, de Samenvattende lijst en de Aanmaningen 

gebeuren via de knop  en geven volgende resultaat: 
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Samenvattende lijst 

 
Boekhouding & Financiën | Aanmaningen | Aanmaningen klanten | Samenvattende lijst 

Aanmaningen klanten 

 

…. 

 
Boekhouding & Financiën | Aanmaningen | Aanmaningen klanten | Aanmaning ALLSPORTSN 
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Het afdrukken of verzenden via E-mail van de aanmaningen zal vragen om het 
aanmaningsniveau bij te werken. 

 
Boekhouding & Financiën | Aanmaningen | Aanmaningen klanten 

Door bevestigend te antwoorden zal het volgende aanmaningsniveau voor de 
klant ALLSPORTSN verhoogd worden naar 2 in het geval hij niet betaald; voor 
de andere klanten zal dit niveau op 1 blijven. 
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Praktische gids 

Om het voor de gebruiker, die gekozen heeft voor de Autonome 
commercieel beheer mogelijkheden die Sage BOB 50 biedt, mogelijk te 
maken om op een eenvoudige en efficiënte manier de betalingen van 
zijn klanten op te volgen is er de functionaliteit voor het opvolgen van de 
betalingen klanten. Deze zal het ook mogelijk maken dat de gebruiker 
van het Autonome commercieel beheer zelf zijn betalingsaanmaningen 
kan verzorgen. 

Hiertoe wordt er in Sage BOB 50 gebruik gemaakt van een welbepaalde 
werkwijze, namelijk: de betalingen worden zowel op niveau van het 
Autonome commercieel beheer als op Fiduciaireniveau ingegeven. Later 
worden beide financiële ingaven vergeleken en beslist het Autonome 
commercieel beheer welke betalingen behouden worden. 

Deze praktische gids richt zich tot alle Sage BOB 50 gebruikers die het 
Autonome commercieel beheer gebruiken. Het lezen ervan kan door 
iedereen gebeuren, maar vereist voorkennis van het Autonome 
commercieel beheer.   

Het doel van deze praktische gids rond de opvolging van betalingen 
klanten 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. Tenslotte wordt dit werk 
beëindigd met een praktisch voorbeeld om zo goed mogelijk elke 
situatie waarmee u geconfronteerd kan worden te illustreren. 


