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1. EVEN VOORSTELLEN…
De basisoptie 'Boekhouding' biedt u een uitgebreid en volwaardig boekhoudpakket voor dubbel boekhouden aan met 
verrassend veel mogelijkheden. Bij de ontwikkeling 
merken. 
 
U kunt natuurlijk al uw aankopen, verkopen en financiële dagafschriften verwerken, evenals uw diversen. Daarbij staan 
tal van hulpmiddelen te uwer beschikking zodat uw docum
 
Verder hebt u heel wat rapporten: naast 3 aangiftes (btw
verschillende balansen maar ook journalen en rappels beschikbaar evenals een gr
omzetten, enz. Al deze afdrukken kunt u zelf aanpassen met behulp van een krachtige lay
 
Dat het een zeer vlot en gemakkelijk aan te leren pakket is, zal u ondervinden in de volgende hoofdstukken.
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EVEN VOORSTELLEN… 
De basisoptie 'Boekhouding' biedt u een uitgebreid en volwaardig boekhoudpakket voor dubbel boekhouden aan met 
verrassend veel mogelijkheden. Bij de ontwikkeling stond efficiënt en intuïtief boeken centraal. En dat zal u zonder twijfel 

U kunt natuurlijk al uw aankopen, verkopen en financiële dagafschriften verwerken, evenals uw diversen. Daarbij staan 
tal van hulpmiddelen te uwer beschikking zodat uw documenten met een minimum aan toetsaanslagen geboekt zijn. 

Verder hebt u heel wat rapporten: naast 3 aangiftes (btw-aangifte, klantenlisting en Intracommunautaire opgave) zijn er 
verschillende balansen maar ook journalen en rappels beschikbaar evenals een grootboek, een individuele rekening, 
omzetten, enz. Al deze afdrukken kunt u zelf aanpassen met behulp van een krachtige lay-

Dat het een zeer vlot en gemakkelijk aan te leren pakket is, zal u ondervinden in de volgende hoofdstukken.
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De basisoptie 'Boekhouding' biedt u een uitgebreid en volwaardig boekhoudpakket voor dubbel boekhouden aan met 
stond efficiënt en intuïtief boeken centraal. En dat zal u zonder twijfel 
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ootboek, een individuele rekening, 

-out-editor. 

Dat het een zeer vlot en gemakkelijk aan te leren pakket is, zal u ondervinden in de volgende hoofdstukken. 
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2. OPTIES 
De basisoptie 'Boekhouding' kunt u aanvullen met bijkomende opties:
 

• Betalingen 
Laat een efficiënt beheer toe van uw (periodieke) betalingen en voorziet in de opmaak van betaalbestanden 
voor zowel binnenlandse/SEPA als buitenlandse/non

 
• Fiscale vertegenwoordiging 

Automatiseert uw activiteit als fiscaal vertegenwoordiger.
 

• Beheer van vaste activa 
Vereenvoudigt drastisch het beheer van uw vaste activa via periodieke afschrijvingen en verschillende lijsten 
zoals  document  276U. 

 
• Consolidatie 

Biedt de mogelijkheid om de balansen van verschillende dossiers samen te voegen in een consolidatiedossier.
 

• Sepa Direct debit 
Biedt de mogelijkheid om uw mandaten te beheren en om op basis van de in Venice geboekte verkoopfacturen 
een domiciliëringsbestand aan te maken. 

 
Daarnaast zijn er ook een reeks algemene opties waarmee u uw software kunt uitbreiden, o.a.:
 

• Import 
Maakt het mogelijk om gegevens uit andere pakketten via tekstbestanden te importeren.

 
• Intrastat 

Begeleidt de ingave van Intrastat gegeven
aangifte. 

 
• Analytisch 

Stelt u in staat de normale boekingen verder te detailleren aan de hand van analytische boekingen op plaats en 
drager, eventueel aangevuld met soort.

 
• Fiduciair 

De optie bundelt een aantal functionaliteiten die een specifieke meerwaarde bieden aan elke accountant of 
boekhouder die met Venice Boekhouding zijn klantendossiers beheert.

 
• Toegangsbeheer 

Laat u bepalen wat binnen Venice mag en beveiligt uw gegevens tegen ongeoo
om. 

 
• eDocumenten 

Laat toe om volautomatisch verkoopdocumenten op elektronische wijze aan uw klanten te bezorgen.
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Maakt het mogelijk om gegevens uit andere pakketten via tekstbestanden te importeren.

Begeleidt de ingave van Intrastat gegevens in aankoop- en verkoopdocumenten en de opmaak van de Intrastat 

Stelt u in staat de normale boekingen verder te detailleren aan de hand van analytische boekingen op plaats en 
drager, eventueel aangevuld met soort. 
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boekhouder die met Venice Boekhouding zijn klantendossiers beheert. 

Laat u bepalen wat binnen Venice mag en beveiligt uw gegevens tegen ongeoorloofde toegang buiten Venice 

Laat toe om volautomatisch verkoopdocumenten op elektronische wijze aan uw klanten te bezorgen.
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• Jaarrekening 
Automatiseert in hoge mate de opmaak en neerlegging van een jaarrekening voor ondernemingen en 

 
En tenslotte is er ook een basisoptie 'Facturatie' met talrijke opties waaronder 'Verkoopbeheer', 'Aankoopbeheer', 
'Voorraadbeheer', 'Serienummers', 'Samengestelde artikels' en 'Speciale regelingen.'
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En tenslotte is er ook een basisoptie 'Facturatie' met talrijke opties waaronder 'Verkoopbeheer', 'Aankoopbeheer', 
'Voorraadbeheer', 'Serienummers', 'Samengestelde artikels' en 'Speciale regelingen.' 
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Automatiseert in hoge mate de opmaak en neerlegging van een jaarrekening voor ondernemingen en VZW's. 

En tenslotte is er ook een basisoptie 'Facturatie' met talrijke opties waaronder 'Verkoopbeheer', 'Aankoopbeheer', 
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3. WAT BIEDT DEZE HANDL
Dit is slechts een inleiding tot het gebruik van de basisoptie 'Boekhouding'. Het is dus niet de bedoeling om u in te leiden 
in de kunst van het boekhouden. Deze handleiding zal u wel in staat stellen om te beginnen met het pakket, zonder u 
daarbij te overstelpen met alle functionaliteiten. Maar om te starten met het pakket is dat ook niet nodig.
 
Een algemene uitleg over de basiselementen van Venice vindt u in het gedeelte 'Venice 
handleiding gaan we ervan uit dat u reeds vertrouwd bent me
de basiselementen van de basisoptie 'Boekhouding' toe.
 
Hierna leest u hoe u werkelijk vanaf nul in enkele stappen de voornaamste boekingen doet. Omdat de praktijk steeds 
een goede leermeester is, hebben we achteraan in het boekje bij elk hoofdstuk 'intikvoorbeelden' uitgewerkt.
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WAT BIEDT DEZE HANDLEIDING? 
een inleiding tot het gebruik van de basisoptie 'Boekhouding'. Het is dus niet de bedoeling om u in te leiden 

in de kunst van het boekhouden. Deze handleiding zal u wel in staat stellen om te beginnen met het pakket, zonder u 
e functionaliteiten. Maar om te starten met het pakket is dat ook niet nodig.

Een algemene uitleg over de basiselementen van Venice vindt u in het gedeelte 'Venice - Algemeen'. In dit deel van de 
handleiding gaan we ervan uit dat u reeds vertrouwd bent met deze algemene basiselementen en lichten we specifiek 
de basiselementen van de basisoptie 'Boekhouding' toe. 

Hierna leest u hoe u werkelijk vanaf nul in enkele stappen de voornaamste boekingen doet. Omdat de praktijk steeds 
en we achteraan in het boekje bij elk hoofdstuk 'intikvoorbeelden' uitgewerkt.
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4. STARTEN BOEKHOUDING
U hebt Venice reeds geïnstalleerd en u hebt ook al een dossier en een boekjaar aangemaakt. In het dossier moet nu de 
optie 'Boekhouding' worden geactiveerd. 

4.1. ACTIVEREN OPTIE 'BOE
In het hoofdmenu selecteert u het dossier en daarna kunt u de parameters van dit dossier bekijken. Om opties binnen 
een dossier te activeren kiest u uiteraard voor 

 
 
 
 
Wanneer de optie 'Boekhouding' geactiveerd is,
beschikbaar. Maar vooraleer u van deze nieuwe items gebruik kan maken, moet u de parameters voor deze basisoptie 
invullen. U wordt daarop attent gemaakt doordat bij deze parameters een rood ui
 
De volgende parameters zijn van belang: 

4.1.1. Klassegroepen, prefixrekeningen
Deze parameters hebben te maken met de boekhoudkundige rekeningen die u in het dossier zal gebruiken. 
Standaard worden de klassegroepen ingesteld voor een Belgische boekhouding: klassegroepen 1 t.e.m. 5 zijn 

ekhouding  

STARTEN BOEKHOUDING 
U hebt Venice reeds geïnstalleerd en u hebt ook al een dossier en een boekjaar aangemaakt. In het dossier moet nu de 

 

ACTIVEREN OPTIE 'BOEKHOUDING' 
In het hoofdmenu selecteert u het dossier en daarna kunt u de parameters van dit dossier bekijken. Om opties binnen 
een dossier te activeren kiest u uiteraard voor Opties. 

Wanneer de optie 'Boekhouding' geactiveerd is, dan worden in het hoofdmenu enkele extra menukeuzes en knoppen 
beschikbaar. Maar vooraleer u van deze nieuwe items gebruik kan maken, moet u de parameters voor deze basisoptie 
invullen. U wordt daarop attent gemaakt doordat bij deze parameters een rood uitroepteken staat.

 

Klassegroepen, prefixrekeningen 
Deze parameters hebben te maken met de boekhoudkundige rekeningen die u in het dossier zal gebruiken. 

ingesteld voor een Belgische boekhouding: klassegroepen 1 t.e.m. 5 zijn 
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balansrekeningen, klassegroepen 6 t.e.m. 7 zijn resultatenrekeningen en klassegroepen 8 t.e.m. 0 vormen de andere 
rekeningen. 
 
 
 

 
Er is een volledig rekeningstelsel beschikbaar. U h

leveranciers, banken, e.d. 
 
Het enige wat u moet opgeven zijn 6 prefixrekeningen. Zo is er telkens één prefixrekening voor:
• klanten,  
• leveranciers,  
• deposito's,  
• banken,  
• postcheques en  
• kassen. 
Wanneer u bv. boekt op een klant, dan zal er een boeking gebeuren op een rekening die bestaat uit de prefixrekening 
voor klanten en het klantnummer. Stel de prefixrekening voor klanten is 400 en het klantnummer is 102, dan is de 
klantenrekening 400000000102. 
 

4.1.2. Btw-aangifte - frequentie
U kiest de passende aangiftefrequentie: geen, maandelijks, 3
 

ekhouding  

balansrekeningen, klassegroepen 6 t.e.m. 7 zijn resultatenrekeningen en klassegroepen 8 t.e.m. 0 vormen de andere 

 

Er is een volledig rekeningstelsel beschikbaar. U hoeft dit stelsel niet aan te vullen met rekeningen voor klanten, 

Het enige wat u moet opgeven zijn 6 prefixrekeningen. Zo is er telkens één prefixrekening voor:

Wanneer u bv. boekt op een klant, dan zal er een boeking gebeuren op een rekening die bestaat uit de prefixrekening 
voor klanten en het klantnummer. Stel de prefixrekening voor klanten is 400 en het klantnummer is 102, dan is de 

frequentie 
U kiest de passende aangiftefrequentie: geen, maandelijks, 3-maandelijks, enz. 
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5. AANKOOP- EN VERKOOPDOCUMENTEN
U heeft reeds enkele basisgegevens ingebracht, en daarvan kan u  gebruik maken tijdens het boeken van aankoop
verkoopdocumenten.  
 
Strikt genomen is het vooraf aanmaken van klanten
het boeken van documenten. We lichten hier het boeken van aankoopfacturen toe. De ingave
verloopt geheel analoog. 

5.1. BOEKEN AANKOOPFACTUU
De boekingsmodules zijn wat opbouw betreft gelijk aan de modules voor de basisgegevens. U krijgt een werkblad 
waarin de hoofdingen van de documenten te zien zijn en van daaruit 
documenten wijzigen. 
 
Omdat u ongetwijfeld veel documenten zal moeten boeken, is het interessant dat zo efficiënt mogelijk te doen. Daartoe 
heeft Venice een hele reeks hulpmiddelen voorzien waarmee u met een minimum 
boeken. Veel van deze hulpmiddelen kunnen ook toegepast worden bij ingave van de basisgegevens.
 
Het dialoogvenster voor het boeken van een aankoopdocument ziet er zo uit:

 
 
In Venice kunt u in hoge mate zorgen voor 
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EN VERKOOPDOCUMENTEN
U heeft reeds enkele basisgegevens ingebracht, en daarvan kan u  gebruik maken tijdens het boeken van aankoop

Strikt genomen is het vooraf aanmaken van klanten- en leveranciersfiches niet nodig. U kunt onmiddellijk starten met 
het boeken van documenten. We lichten hier het boeken van aankoopfacturen toe. De ingave

BOEKEN AANKOOPFACTUUR (HOOFDING)
De boekingsmodules zijn wat opbouw betreft gelijk aan de modules voor de basisgegevens. U krijgt een werkblad 
waarin de hoofdingen van de documenten te zien zijn en van daaruit maakt u nieuwe documenten aan of gaat u 

Omdat u ongetwijfeld veel documenten zal moeten boeken, is het interessant dat zo efficiënt mogelijk te doen. Daartoe 
heeft Venice een hele reeks hulpmiddelen voorzien waarmee u met een minimum van acties uw documenten kunt 
boeken. Veel van deze hulpmiddelen kunnen ook toegepast worden bij ingave van de basisgegevens.

Het dialoogvenster voor het boeken van een aankoopdocument ziet er zo uit: 

In Venice kunt u in hoge mate zorgen voor automatische invulling van gegevens: 
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EN VERKOOPDOCUMENTEN  
U heeft reeds enkele basisgegevens ingebracht, en daarvan kan u  gebruik maken tijdens het boeken van aankoop- en 
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het boeken van documenten. We lichten hier het boeken van aankoopfacturen toe. De ingave van verkoopfacturen 

R (HOOFDING) 
De boekingsmodules zijn wat opbouw betreft gelijk aan de modules voor de basisgegevens. U krijgt een werkblad 

maakt u nieuwe documenten aan of gaat u 

Omdat u ongetwijfeld veel documenten zal moeten boeken, is het interessant dat zo efficiënt mogelijk te doen. Daartoe 
van acties uw documenten kunt 

boeken. Veel van deze hulpmiddelen kunnen ook toegepast worden bij ingave van de basisgegevens. 
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• U zorgt voor een goed ingevulde leveranciersfiche. 
Heel wat velden van een aankoopdocument worden ingevuld a
staat, bv. muntcode, klassement, statistiekcode, financiële korting en s
vervaldatum uitgerekend volgens de methode die in de leveranciersfiche is opgegeven.

 
• U geeft de gewenste parameters in.

In de boekingsmodule zelf kunt u een reeks parameters instellen. Zo bepaalt u welke boekingsdatum moet 
voorgesteld worden: standaard waarde, documentdatum, documentdatum einde maand, einde huidige btw
periode of huidige waarde. 
U geeft ook de dagboeken op die moeten voorgesteld worden bij opmaak van een factuur en bij opmaak van 
een creditnota. 
Tenslotte kan u ook één of meer extra velden activeren op het document. Deze velden verschijnen dan naast de
omschrijving die u zelf hebt opgegeven
 
 

 
• U stelt standaard waardes in. 

Telkens wanneer u een nieuw document creëert, worden deze standaard waardes voorgesteld. Hier kunt u bv. 
een bepaald leveranciersnummer opgeven of een opmerking, een documenttype, enz.

 
Automatisch invullen is alleen mogelijk voor gegevens die op één of andere manier vast zijn. Daarnaast zijn er natuurlijk 
ook meer variabele gegevens. De overeenkomstige velden zou u graag zo snel mogelijk willen bereiken. Venice heeft 
gezorgd voor een snelle bereikbaarheid van de voor u essentiële gegevens

• U gebruikt de Alt-toetsen. 
In de aankoopmodule hebben we toetsencombinaties voorzien waarmee u snel de documentdatum (Alt+O) en 
het totaal (Alt+T) kunt bereiken. 

 
• U configureert de tabstops. 

Veel interessanter is wellicht om zelf vast te leggen welke velden een tabstop moeten krijgen en welke niet. Op 
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Telkens wanneer u een nieuw document creëert, worden deze standaard waardes voorgesteld. Hier kunt u bv. 
een bepaald leveranciersnummer opgeven of een opmerking, een documenttype, enz.

Automatisch invullen is alleen mogelijk voor gegevens die op één of andere manier vast zijn. Daarnaast zijn er natuurlijk 
ook meer variabele gegevens. De overeenkomstige velden zou u graag zo snel mogelijk willen bereiken. Venice heeft 

lle bereikbaarheid van de voor u essentiële gegevens: 

In de aankoopmodule hebben we toetsencombinaties voorzien waarmee u snel de documentdatum (Alt+O) en 

essanter is wellicht om zelf vast te leggen welke velden een tabstop moeten krijgen en welke niet. Op 

 

 Pagina 10 

wat er in de leveranciersfiche 
btw-code. Bovendien wordt de 

vervaldatum uitgerekend volgens de methode die in de leveranciersfiche is opgegeven. 

In de boekingsmodule zelf kunt u een reeks parameters instellen. Zo bepaalt u welke boekingsdatum moet 
voorgesteld worden: standaard waarde, documentdatum, documentdatum einde maand, einde huidige btw-

die moeten voorgesteld worden bij opmaak van een factuur en bij opmaak van 

Tenslotte kan u ook één of meer extra velden activeren op het document. Deze velden verschijnen dan naast de 

Telkens wanneer u een nieuw document creëert, worden deze standaard waardes voorgesteld. Hier kunt u bv. 
een bepaald leveranciersnummer opgeven of een opmerking, een documenttype, enz. 

Automatisch invullen is alleen mogelijk voor gegevens die op één of andere manier vast zijn. Daarnaast zijn er natuurlijk 
ook meer variabele gegevens. De overeenkomstige velden zou u graag zo snel mogelijk willen bereiken. Venice heeft 

 

In de aankoopmodule hebben we toetsencombinaties voorzien waarmee u snel de documentdatum (Alt+O) en 

essanter is wellicht om zelf vast te leggen welke velden een tabstop moeten krijgen en welke niet. Op 



Snel van start gaan met Venice – Boek
 

die manier komt u met Tab en Shift+Tab altijd velden tegen die u belangrijk vindt en worden andere velden 
overgeslagen. Deze tabstopconfiguratie 
Globaal. 
 
Het configureren van de tabstops gebeurt in hetzelfde dialoogvenster als waarin u normaal 
aankoopdocumenten ingeeft. Niet relevante knoppen en velden zijn evenwel verwijderd.
U plaatst bv. alleen een tabstop op de velden leveranciersnaam, leveranciersnummer, documentdatum en 
totaal. 

 
De hoofding van een document kan dus met enkele toetsaanslagen volledig ingevuld worden
 

 
Als overgang naar de details is het interessant om even stil te staan bij het tabblad 

de juiste btw-boekingen te doen en toont hoeveel u nog moet boeken op bv. kostenrekeningen.
Wanneer u nl. detaillijnen aan het ingeven 

5.2. BOEKEN AANKOOPFACTUU
Uiteraard bestaat een aankoopfactuur ook uit details. Ook hier biedt Venice u hulpmiddelen voor een vlotte ingave.
 

• Er zijn de standaard boekingen.
De eerste lijn toont u de boeking op de leveranciersrekening zelf. Hier wordt automatisch het totaal bedrag van 
het aankoopdocument gezet. 
De volgende lijnen zijn bedoeld voor het tegenboeken van de 
de boekhoudparameters (zie module 

 
Na de btw-lijnen kunt u de kostenrekeningen opgeven. Wanneer u een rekening opgeeft, dan zal Venice 
automatisch een blauw lijntje tekenen aan de rechterzijde van de normaal in te vullen kolom (debet of credit). 
Het programma controleert daartoe de fiche van de rekening (z

opgave van een rekening op de Tab

ekhouding  

die manier komt u met Tab en Shift+Tab altijd velden tegen die u belangrijk vindt en worden andere velden 
overgeslagen. Deze tabstopconfiguratie vindt u in het werkblad van de module via de 

Het configureren van de tabstops gebeurt in hetzelfde dialoogvenster als waarin u normaal 
aankoopdocumenten ingeeft. Niet relevante knoppen en velden zijn evenwel verwijderd.

st bv. alleen een tabstop op de velden leveranciersnaam, leveranciersnummer, documentdatum en 

De hoofding van een document kan dus met enkele toetsaanslagen volledig ingevuld worden

 

Als overgang naar de details is het interessant om even stil te staan bij het tabblad Maatstaven

boekingen te doen en toont hoeveel u nog moet boeken op bv. kostenrekeningen.
Wanneer u nl. detaillijnen aan het ingeven of wijzigen bent, zal dit tabblad automatisch naar voor komen.

BOEKEN AANKOOPFACTUUR (DETAILS)
Uiteraard bestaat een aankoopfactuur ook uit details. Ook hier biedt Venice u hulpmiddelen voor een vlotte ingave.

Er zijn de standaard boekingen. 
n toont u de boeking op de leveranciersrekening zelf. Hier wordt automatisch het totaal bedrag van 

De volgende lijnen zijn bedoeld voor het tegenboeken van de btw. De voorgestelde 
ie module Parameters). 

kunt u de kostenrekeningen opgeven. Wanneer u een rekening opgeeft, dan zal Venice 
automatisch een blauw lijntje tekenen aan de rechterzijde van de normaal in te vullen kolom (debet of credit). 
Het programma controleert daartoe de fiche van de rekening (zie module Algemene rekeningen

opgave van een rekening op de Tab-toets, dan springt de cursor ook onmiddellijk naar de passende kolom.

 

 Pagina 11 

die manier komt u met Tab en Shift+Tab altijd velden tegen die u belangrijk vindt en worden andere velden 
via de Venice knop, Instellingen, 

Het configureren van de tabstops gebeurt in hetzelfde dialoogvenster als waarin u normaal 
aankoopdocumenten ingeeft. Niet relevante knoppen en velden zijn evenwel verwijderd.  

st bv. alleen een tabstop op de velden leveranciersnaam, leveranciersnummer, documentdatum en 

De hoofding van een document kan dus met enkele toetsaanslagen volledig ingevuld worden 

Maatstaven. Dit tabblad helpt u om 

boekingen te doen en toont hoeveel u nog moet boeken op bv. kostenrekeningen. 
of wijzigen bent, zal dit tabblad automatisch naar voor komen. 

R (DETAILS) 
Uiteraard bestaat een aankoopfactuur ook uit details. Ook hier biedt Venice u hulpmiddelen voor een vlotte ingave. 

n toont u de boeking op de leveranciersrekening zelf. Hier wordt automatisch het totaal bedrag van 

. De voorgestelde btw-rekeningen komen uit 

kunt u de kostenrekeningen opgeven. Wanneer u een rekening opgeeft, dan zal Venice 
automatisch een blauw lijntje tekenen aan de rechterzijde van de normaal in te vullen kolom (debet of credit). 

Algemene rekeningen). Drukt u na 

toets, dan springt de cursor ook onmiddellijk naar de passende kolom. 



Snel van start gaan met Venice – Boek
 

 
• U maakt gebruik van boekingsvoorstellen.

Een boekingsvoorstel mag u beschouwen als een verzameling van éé
bepaalde naam geeft. Deze boekingsvoorstellen kunt u dan gebruiken in de boekingsmodules. Dit kan op 2 
manieren. Ten eerste kunt u tijdens het opstellen van een document via de knop 
boekingsvoorstel kiezen en overnemen.

 
 
Ten tweede is het mogelijk om de leveranciersfiche te koppelen aan een bepaald boekingsvoorstel. Daarbij kunt 
u een onderscheid maken tussen een boekingsvoorstel voor facturen, creditnota’s en overbrengingen.

ekhouding  

 

U maakt gebruik van boekingsvoorstellen. 
Een boekingsvoorstel mag u beschouwen als een verzameling van één of meer boekingslijnen die u een 
bepaalde naam geeft. Deze boekingsvoorstellen kunt u dan gebruiken in de boekingsmodules. Dit kan op 2 
manieren. Ten eerste kunt u tijdens het opstellen van een document via de knop Boekingsvoorstel

orstel kiezen en overnemen. 

Ten tweede is het mogelijk om de leveranciersfiche te koppelen aan een bepaald boekingsvoorstel. Daarbij kunt 
u een onderscheid maken tussen een boekingsvoorstel voor facturen, creditnota’s en overbrengingen.
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n of meer boekingslijnen die u een 
bepaalde naam geeft. Deze boekingsvoorstellen kunt u dan gebruiken in de boekingsmodules. Dit kan op 2 

Boekingsvoorstel een bepaald 

Ten tweede is het mogelijk om de leveranciersfiche te koppelen aan een bepaald boekingsvoorstel. Daarbij kunt 
u een onderscheid maken tussen een boekingsvoorstel voor facturen, creditnota’s en overbrengingen. 



Snel van start gaan met Venice – Boek
 

Wanneer u dus een aankoopdocument boekt van een bepaalde leverancier, dan wordt voor de detaillijnen 
automatisch het passende boekingsvoorstel overgenomen.
Boekingsvoorstellen zijn aan te maken en te wijzigen via de module 
dialoogvensters waar u een boekingsvoorstelcode kunt opgeven, bv. de klanten
 

 
• Er zijn knoppen en sneltoetsen.

Wanneer u slechts één tegenboeking moet doen of wanneer u aan de laatste tegenboeking bent gekomen, dan 
neemt u met de '+'-knoppen uit het tabblad 
automatisch in de passende kolom terecht. Voor het resterende deel van 
gebruiken. 

 
Naast deze hulpmiddelen kunt u natuurlijk ook een beroep
functionaliteiten die werden besproken in het hoofdstuk 'Ingeven basisgegevens' in 'Venice 
 

ekhouding  

een aankoopdocument boekt van een bepaalde leverancier, dan wordt voor de detaillijnen 
automatisch het passende boekingsvoorstel overgenomen. 
Boekingsvoorstellen zijn aan te maken en te wijzigen via de module Boekingsvoorstellen

ters waar u een boekingsvoorstelcode kunt opgeven, bv. de klanten- en leveranciersfiche. 

Er zijn knoppen en sneltoetsen. 
Wanneer u slechts één tegenboeking moet doen of wanneer u aan de laatste tegenboeking bent gekomen, dan 

it het tabblad Maatstaven het resterende nog te boeken bedrag(en) over. Dit komt 
automatisch in de passende kolom terecht. Voor het resterende deel van Details kunt u ook de sneltoets F12 

Naast deze hulpmiddelen kunt u natuurlijk ook een beroep doen op ingave in een herhaallus, het dupliceren en andere 
functionaliteiten die werden besproken in het hoofdstuk 'Ingeven basisgegevens' in 'Venice 
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een aankoopdocument boekt van een bepaalde leverancier, dan wordt voor de detaillijnen 

Boekingsvoorstellen en vanuit alle 
en leveranciersfiche.  

Wanneer u slechts één tegenboeking moet doen of wanneer u aan de laatste tegenboeking bent gekomen, dan 
het resterende nog te boeken bedrag(en) over. Dit komt 

kunt u ook de sneltoets F12 

doen op ingave in een herhaallus, het dupliceren en andere 
functionaliteiten die werden besproken in het hoofdstuk 'Ingeven basisgegevens' in 'Venice - algemeen'. 



Snel van start gaan met Venice – Boek
 

6. FINANCIËLE DOCUMENTE
Nadat er aankoop- en verkoopdocumenten zijn geboekt, moet u natuurlij
voornamelijk in de module Financieel die u onder tabblad 

 
In deze module noteert u de dagafschriften van uw financiële instellingen en bij het boeken kunt u aankoop
verkoopdocumenten aanduiden als zijnde betaald. Dat laatste noemen we 

6.1. FINANCIEEL DAGBOEK
De boeking van de dagafschriften gebeurt net zoals de aankoop
in dit geval gaat het om financiële dagboeken.
 
Deze dagboeken maakt u aan in de module 
Boekhouding. U kunt ze echter ook vanuit de module 
 
Voor financiële dagboeken worden heel wat meer gegevens bijgehouden dan 
natuurlijk het rekeningnummer en de muntcode, maar er is ook ruimte voor het opgeven van een adres, een 
contactpersoon, verschillende telefoonnummers en een boekingsvoorstel.
 
Er zijn 4 types financiële dagboeken, nl.
Binnen de 4 types zijn tot 5 subtypes mogelijk. Bv. binnen het type deposito (rekening 53) wordt er standaard een 
onderscheid gemaakt tussen 3 subtypes, nl. termijndeposito's op meer dan 1 jaar (rekening 530), termijnde
meer dan 1 maand en hoogstens 1 jaar (rekening 531) en termijndeposito's op ten hoogste 1 maand (rekening 532). 
Daartoe werd per subtype een algemene rekening aangemaakt bestaande uit de prefix voor het type financieel dagboek 
gevolgd door één cijfer van 0 t.e.m. 4.  

ekhouding  

FINANCIËLE DOCUMENTEN 
en verkoopdocumenten zijn geboekt, moet u natuurlijk de betalingen opvolgen. Dit gebeurt 

die u onder tabblad Start, groep Boekhouding vindt.  

In deze module noteert u de dagafschriften van uw financiële instellingen en bij het boeken kunt u aankoop
nten aanduiden als zijnde betaald. Dat laatste noemen we afpunten. 

FINANCIEEL DAGBOEK 
De boeking van de dagafschriften gebeurt net zoals de aankoop- en verkoopdocumenten in een bepaald dagboek, maar 
in dit geval gaat het om financiële dagboeken. 

Deze dagboeken maakt u aan in de module Financiële dagboeken die u vindt onder tabblad 
. U kunt ze echter ook vanuit de module Financieel aanmaken. 

Voor financiële dagboeken worden heel wat meer gegevens bijgehouden dan voor de andere dagboeken. U noteert er 
natuurlijk het rekeningnummer en de muntcode, maar er is ook ruimte voor het opgeven van een adres, een 
contactpersoon, verschillende telefoonnummers en een boekingsvoorstel. 

, nl. deposito, bank, postcheque en kas.  
Binnen de 4 types zijn tot 5 subtypes mogelijk. Bv. binnen het type deposito (rekening 53) wordt er standaard een 
onderscheid gemaakt tussen 3 subtypes, nl. termijndeposito's op meer dan 1 jaar (rekening 530), termijnde
meer dan 1 maand en hoogstens 1 jaar (rekening 531) en termijndeposito's op ten hoogste 1 maand (rekening 532). 
Daartoe werd per subtype een algemene rekening aangemaakt bestaande uit de prefix voor het type financieel dagboek 
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k de betalingen opvolgen. Dit gebeurt 
 

In deze module noteert u de dagafschriften van uw financiële instellingen en bij het boeken kunt u aankoop- en/of 

en verkoopdocumenten in een bepaald dagboek, maar 

die u vindt onder tabblad Basisgegevens, groep 

voor de andere dagboeken. U noteert er 
natuurlijk het rekeningnummer en de muntcode, maar er is ook ruimte voor het opgeven van een adres, een 

Binnen de 4 types zijn tot 5 subtypes mogelijk. Bv. binnen het type deposito (rekening 53) wordt er standaard een 
onderscheid gemaakt tussen 3 subtypes, nl. termijndeposito's op meer dan 1 jaar (rekening 530), termijndeposito's op 
meer dan 1 maand en hoogstens 1 jaar (rekening 531) en termijndeposito's op ten hoogste 1 maand (rekening 532).  
Daartoe werd per subtype een algemene rekening aangemaakt bestaande uit de prefix voor het type financieel dagboek 



Snel van start gaan met Venice – Boek
 

6.2. BOEKEN VAN EEN FINAN
Het boeken van een financieel document verloopt bijna identiek aan dat van een aankoop
hier kunt u alle editeerhulpmiddelen gebruiken die we hebben besproken in het vorig
configureerbare tabstops, Alt-toetsen en boekingsvoorstellen.
 
Bepaalde zaken zijn echter specifiek voor deze module en voor de module 

op klanten- en leveranciersrekeningen en za
(afpunten). Deze documenten zijn eventueel in een andere munt opgesteld als de munt van uw financieel dagboek.
  
Het afpunten kan op verschillende manieren, nl. door openstaande boekingen van a
zoeken of door rechtstreeks een afpuntnummer in te geven.
 

• Opzoeken openstaande boekingen van één leverancier
U geeft een leveranciersrekening op en u drukt op de Tab
boekingen zijn voor deze leverancier, dan wordt automatisch een zoeklijst gestart die alle openstaande 
boekingen voor deze leverancier toont. Vervolgens duidt u één of meer documenten aan.
 

 
 

Voor elk aangeduid document wordt een boekingslijn in het financie
Afpuntnummer, Munt en Bedrag detailmunt

ekhouding  

BOEKEN VAN EEN FINANCIEEL DOCUMENT
Het boeken van een financieel document verloopt bijna identiek aan dat van een aankoop-
hier kunt u alle editeerhulpmiddelen gebruiken die we hebben besproken in het vorige hoofdstuk, nl. standaard waardes, 

toetsen en boekingsvoorstellen. 

Bepaalde zaken zijn echter specifiek voor deze module en voor de module Diverse. In de module zal u vooral boeken 

en leveranciersrekeningen en zal u aankoop- en verkoopdocumenten aanduiden als zijnde betaald 
(afpunten). Deze documenten zijn eventueel in een andere munt opgesteld als de munt van uw financieel dagboek.

Het afpunten kan op verschillende manieren, nl. door openstaande boekingen van alle of één bepaalde leverancier te 
zoeken of door rechtstreeks een afpuntnummer in te geven. 

Opzoeken openstaande boekingen van één leverancier 
U geeft een leveranciersrekening op en u drukt op de Tab-toets. Wanneer Venice vaststelt dat er openstaande 

kingen zijn voor deze leverancier, dan wordt automatisch een zoeklijst gestart die alle openstaande 
boekingen voor deze leverancier toont. Vervolgens duidt u één of meer documenten aan.

Voor elk aangeduid document wordt een boekingslijn in het financieel document gezet, waarbij de kolommen 
Bedrag detailmunt passend ingevuld worden. 
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CIEEL DOCUMENT 
- of verkoopdocument. Ook 

e hoofdstuk, nl. standaard waardes, 

. In de module zal u vooral boeken 

en verkoopdocumenten aanduiden als zijnde betaald 
(afpunten). Deze documenten zijn eventueel in een andere munt opgesteld als de munt van uw financieel dagboek. 

lle of één bepaalde leverancier te 

toets. Wanneer Venice vaststelt dat er openstaande 
kingen zijn voor deze leverancier, dan wordt automatisch een zoeklijst gestart die alle openstaande 

boekingen voor deze leverancier toont. Vervolgens duidt u één of meer documenten aan. 

el document gezet, waarbij de kolommen 
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• Opzoeken in alle openstaande boekingen

Daartoe laat u Rekening blanco en drukt u onmiddellijk Ctrl+F6 in het veld 

 
 In het overzicht van alle openstaande boekingen verplaatst u zich naar de boekingen op de leveranciers en/of u 
zoekt een bepaald bedrag op. 

 
Via de knoppen naast het veld Volgorde

leveranciers of klanten. 
 

Op elke lijn staat een symbooltje in een bepaalde kleur:
Voor lijnen die verwijzen naar aankoop
rechtstreekse boekingen op een klant
zijn groen gekleurd indien het gaat om het normale geval: voor klanten zijn dat debet
leverancier credit-boekingen. De andere 'gewone' credit
(debet) of '-' (credit). 

ekhouding  

Opzoeken in alle openstaande boekingen 
blanco en drukt u onmiddellijk Ctrl+F6 in het veld Afpuntnummer

In het overzicht van alle openstaande boekingen verplaatst u zich naar de boekingen op de leveranciers en/of u 

Volgorde kunt u het overzicht van de openstaande boekingen beperken tot 

Op elke lijn staat een symbooltje in een bepaalde kleur: 
Voor lijnen die verwijzen naar aankoop- of verkoopdocumenten is het documentsymbool gebruikt, terwijl 
rechtstreekse boekingen op een klant- of leveranciersrekening met een pijltje voorg
zijn groen gekleurd indien het gaat om het normale geval: voor klanten zijn dat debet

boekingen. De andere 'gewone' credit- of debetboekingen worden voorgesteld door een '+' 
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Afpuntnummer. 

In het overzicht van alle openstaande boekingen verplaatst u zich naar de boekingen op de leveranciers en/of u 

kunt u het overzicht van de openstaande boekingen beperken tot 

of verkoopdocumenten is het documentsymbool gebruikt, terwijl 
of leveranciersrekening met een pijltje voorgesteld zijn. Deze symbolen 

zijn groen gekleurd indien het gaat om het normale geval: voor klanten zijn dat debet-boekingen, voor 
of debetboekingen worden voorgesteld door een '+' 



Snel van start gaan met Venice – Boek
 

 
U duidt één of meer documenten aan ter afpunting.

 
• Rechtstreeks opgeven van een afpuntnummer.

Dit is natuurlijk niet de meest gebruiksvriendelijke manier, maar ze is wel mogelijk. Na ingave van een 
afpuntnumer zoekt het programma het betrokken document op en vult de andere kolommen in. 

6.3. AFPUNTEN BUITEN FINA
Soms is het niet mogelijk om in de module 
voorschot of omdat het document gewoon nog niet werd ingegeven.
 
Het afpunten verloopt dan via de module Details

zoekt de leveranciersrekening op en in het overzicht worden alle openstaande boekingen voorgesteld. In het 
onderstaande scherm voor leverancier 440000000001 ziet u 1 aankoopdocument en 2 financiële verrichtingen. 
 
Het gaat in dit geval bv. om de betaling van een voorschot van 500 EUR en de betaling van het saldo van 
aankoopfactuur FAC 000.002, nl. 1.920 EUR.
U duidt document FAC 000.002 aan als zijnde af te punten, nl. via het linkeraankruisvakje. De financiële verrichtingen 
duidt u aan als afpunters van het document, nl. via het rechteraankruisvakje. 
 

 
 
Wanneer u nu de afpunting uitvoert met de knop 

afgepunt ten opzichte van de 2 financiële verrichtingen.
 
Om de afpunting te zien consulteert u de afpunthistoriek die u eveneens in de module 

 

ekhouding  

U duidt één of meer documenten aan ter afpunting. 

Rechtstreeks opgeven van een afpuntnummer. 
Dit is natuurlijk niet de meest gebruiksvriendelijke manier, maar ze is wel mogelijk. Na ingave van een 

zoekt het programma het betrokken document op en vult de andere kolommen in. 

AFPUNTEN BUITEN FINANCIEEL 
Soms is het niet mogelijk om in de module Financieel een document af te punten. Dat kan bv. omdat het gaat om een 

on nog niet werd ingegeven. 

Details of Boekhoudverkenner. In de module Details

zoekt de leveranciersrekening op en in het overzicht worden alle openstaande boekingen voorgesteld. In het 
rstaande scherm voor leverancier 440000000001 ziet u 1 aankoopdocument en 2 financiële verrichtingen. 

Het gaat in dit geval bv. om de betaling van een voorschot van 500 EUR en de betaling van het saldo van 
aankoopfactuur FAC 000.002, nl. 1.920 EUR. 

dt document FAC 000.002 aan als zijnde af te punten, nl. via het linkeraankruisvakje. De financiële verrichtingen 
duidt u aan als afpunters van het document, nl. via het rechteraankruisvakje.  

 

Wanneer u nu de afpunting uitvoert met de knop Afpunten, dan ontstaat er een afpunting. Het aankoopdocument wordt 

afgepunt ten opzichte van de 2 financiële verrichtingen. 

Om de afpunting te zien consulteert u de afpunthistoriek die u eveneens in de module Details
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Dit is natuurlijk niet de meest gebruiksvriendelijke manier, maar ze is wel mogelijk. Na ingave van een 
zoekt het programma het betrokken document op en vult de andere kolommen in.  

een document af te punten. Dat kan bv. omdat het gaat om een 

Details kiest u voor Afpunten. U 
zoekt de leveranciersrekening op en in het overzicht worden alle openstaande boekingen voorgesteld. In het 

rstaande scherm voor leverancier 440000000001 ziet u 1 aankoopdocument en 2 financiële verrichtingen.  

Het gaat in dit geval bv. om de betaling van een voorschot van 500 EUR en de betaling van het saldo van 

dt document FAC 000.002 aan als zijnde af te punten, nl. via het linkeraankruisvakje. De financiële verrichtingen 

, dan ontstaat er een afpunting. Het aankoopdocument wordt 

Details kunt opstarten. 
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6.4. IMPORTEREN CODA
Wanneer u flink wat financiële documenten moet verwerken, dan raden we aan om met het elektronische equivalent van 
deze bankafschriften aan de slag te gaan, nl. de CODA
 
Binnen de basisoptie 'Boekhouding' is het standaard mogelijk om CODA
elektronische bankafschriften wel aanvragen bij uw financiële instelling.
 
Voor elk van de CODA-bestanden maakt Venice een financieel document op. Automatisch worden gegevens als 
dagboek, documentdatum, begin- en eindsaldo inge
Via een tabblad Parameters kunt u dit proces wat sturen.
 

ekhouding  

 

IMPORTEREN CODA-BESTANDEN 
anneer u flink wat financiële documenten moet verwerken, dan raden we aan om met het elektronische equivalent van 

deze bankafschriften aan de slag te gaan, nl. de CODA-bestanden. 

Binnen de basisoptie 'Boekhouding' is het standaard mogelijk om CODA-bestanden te verwerken. U moet deze 
elektronische bankafschriften wel aanvragen bij uw financiële instelling. 

bestanden maakt Venice een financieel document op. Automatisch worden gegevens als 
en eindsaldo ingevuld. Voor elke betaling wordt de passende rekening voorgesteld. 

kunt u dit proces wat sturen. 
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anneer u flink wat financiële documenten moet verwerken, dan raden we aan om met het elektronische equivalent van 

en te verwerken. U moet deze 

bestanden maakt Venice een financieel document op. Automatisch worden gegevens als 
vuld. Voor elke betaling wordt de passende rekening voorgesteld. 
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Daarnaast wordt ook geprobeerd om eventueel een afpuntnummer te bepalen. Dat gaat gemakkelijk indien een OGM
nummer gebruikt is, maar ook indien de mededeling alleen een (gedeeltelijke) verwijzing bevat naar een factuur, is de 
routine in staat om een afpuntnummer te bepalen.
 
De CODA-routine is bovendien zelflerend. Zo worden o.a. de bankrekeningnummers genoteerd in de klanten
leveranciersfiches zodat voor een volgend CODA bestand de klant of leverancier onmiddellijk kan geïdentificeerd 
worden. 
 
Na verloop van tijd is het best mogelijk da
tussenkomst kunt opslaan. 
 

ekhouding  

Daarnaast wordt ook geprobeerd om eventueel een afpuntnummer te bepalen. Dat gaat gemakkelijk indien een OGM
ar ook indien de mededeling alleen een (gedeeltelijke) verwijzing bevat naar een factuur, is de 

routine in staat om een afpuntnummer te bepalen. 

is bovendien zelflerend. Zo worden o.a. de bankrekeningnummers genoteerd in de klanten
leveranciersfiches zodat voor een volgend CODA bestand de klant of leverancier onmiddellijk kan geïdentificeerd 

Na verloop van tijd is het best mogelijk dat u het financieel document dat de CODA-routine heeft voorgesteld, zonder 
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Daarnaast wordt ook geprobeerd om eventueel een afpuntnummer te bepalen. Dat gaat gemakkelijk indien een OGM-
ar ook indien de mededeling alleen een (gedeeltelijke) verwijzing bevat naar een factuur, is de 

is bovendien zelflerend. Zo worden o.a. de bankrekeningnummers genoteerd in de klanten- en 
leveranciersfiches zodat voor een volgend CODA bestand de klant of leverancier onmiddellijk kan geïdentificeerd 

routine heeft voorgesteld, zonder 
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7. AFDRUKKEN
De ingave van documenten en andere gegevens vormt uiteindelijk de basis van verschillende rapporten en aangiftes die 
al dan niet elektronisch aan de bestemmeling worden bezorgd. 
 
In Venice zijn tal van rapporten te maken voor intern gebruik. In de eerste plaats zijn er de balansen (proef
saldibalans, samenvattende balans, fiscale balans, alternatieve balans en maandsaldo’s), maar er zijn ook detaillijsten 
(grootboek, journalen, historiek boekingen, individuele rekeningen) en lijsten gebaseerd op documenten 
(dagboekoverzicht, financiële planning, fiscale boeken, omzet, rappels, uittreksels en vervaldagboek). Naast deze print
outs kunt u ook een reeks documenten afdrukken bestemd 
Intracommunautaire opgave. Voor deze aangiftes is de mogelijkheid voorzien om ze via de Intervat toepassing aan de 
btw-administratie te bezorgen. 
 
In dit hoofdstuk willen we enkele afdrukken ov

7.1. JOURNALEN 
Het afdrukken van journalen spreekt voor zich, maar het is nuttig voor een goed begrip van Venice om even enkele 
eigenschappen te overlopen. 
 
Vooreerst is het in Venice zo, dat het afsluiten van een
Omdat dit iets definitiefs is, laat Venice niet toe dat er bij het afsluiten van een journaal gelijktijdig boekingen gebeuren
het betrokken boekjaar. U kunt dus niet tegelijkertijd kiezen vo
kunnen boeken) en voor Afsluiten. Afsluiten houdt onmiddellijk in dat het géén kladafdruk is.
 
Na het afsluiten van een bepaald journaal kunt u geen boekingen meer doen in het betrokken dagboek t.e.m. de 
van de laatste afsluiting. Deze afsluiting is echter niet onomkeerbaar. Het is mogelijk om afgesloten journalen 
open te stellen. 

 

ekhouding  

AFDRUKKEN 
De ingave van documenten en andere gegevens vormt uiteindelijk de basis van verschillende rapporten en aangiftes die 

de bestemmeling worden bezorgd.  

In Venice zijn tal van rapporten te maken voor intern gebruik. In de eerste plaats zijn er de balansen (proef
saldibalans, samenvattende balans, fiscale balans, alternatieve balans en maandsaldo’s), maar er zijn ook detaillijsten 

historiek boekingen, individuele rekeningen) en lijsten gebaseerd op documenten 
(dagboekoverzicht, financiële planning, fiscale boeken, omzet, rappels, uittreksels en vervaldagboek). Naast deze print
outs kunt u ook een reeks documenten afdrukken bestemd voor de overheid, nl. de btw-aangifte, de klantenlisting en de 
Intracommunautaire opgave. Voor deze aangiftes is de mogelijkheid voorzien om ze via de Intervat toepassing aan de 

In dit hoofdstuk willen we enkele afdrukken overlopen die specifiek zijn voor de boekhouding.

Het afdrukken van journalen spreekt voor zich, maar het is nuttig voor een goed begrip van Venice om even enkele 

afsluiten van een journaal t.e.m. een bepaalde datum in de printmodule gebeurt.
Omdat dit iets definitiefs is, laat Venice niet toe dat er bij het afsluiten van een journaal gelijktijdig boekingen gebeuren
het betrokken boekjaar. U kunt dus niet tegelijkertijd kiezen voor Klad (optie waardoor anderen ondertussen wel nog 

. Afsluiten houdt onmiddellijk in dat het géén kladafdruk is.

Na het afsluiten van een bepaald journaal kunt u geen boekingen meer doen in het betrokken dagboek t.e.m. de 
van de laatste afsluiting. Deze afsluiting is echter niet onomkeerbaar. Het is mogelijk om afgesloten journalen 
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De ingave van documenten en andere gegevens vormt uiteindelijk de basis van verschillende rapporten en aangiftes die 

In Venice zijn tal van rapporten te maken voor intern gebruik. In de eerste plaats zijn er de balansen (proef- en 
saldibalans, samenvattende balans, fiscale balans, alternatieve balans en maandsaldo’s), maar er zijn ook detaillijsten 

historiek boekingen, individuele rekeningen) en lijsten gebaseerd op documenten 
(dagboekoverzicht, financiële planning, fiscale boeken, omzet, rappels, uittreksels en vervaldagboek). Naast deze print-

aangifte, de klantenlisting en de 
Intracommunautaire opgave. Voor deze aangiftes is de mogelijkheid voorzien om ze via de Intervat toepassing aan de 

erlopen die specifiek zijn voor de boekhouding. 

Het afdrukken van journalen spreekt voor zich, maar het is nuttig voor een goed begrip van Venice om even enkele 

t.e.m. een bepaalde datum in de printmodule gebeurt. 
Omdat dit iets definitiefs is, laat Venice niet toe dat er bij het afsluiten van een journaal gelijktijdig boekingen gebeuren in 

(optie waardoor anderen ondertussen wel nog 
. Afsluiten houdt onmiddellijk in dat het géén kladafdruk is. 

Na het afsluiten van een bepaald journaal kunt u geen boekingen meer doen in het betrokken dagboek t.e.m. de datum 
van de laatste afsluiting. Deze afsluiting is echter niet onomkeerbaar. Het is mogelijk om afgesloten journalen terug 



Snel van start gaan met Venice – Boek
 

 
Om een journaal af te sluiten moet er eigenlijk niets afgedrukt te worden. U duidt nl. zelf aan wat er op de af
staan. U kunt gewoon alles afkruisen of u kruist bv. alleen de afdruk van de centralisatie aan.

7.2. BTW-AANGIFTE
Met de module btw-aangifte produceert u de aangifte op papier, én als een elektronisch bestand, nuttig voor de aangifte 
via Intervat. Deze module vertoont veel overeenkomst met de module 

 
Het afsluiten van een btw-periode gebeurt in de printmodule.
Tijdens het afsluiten kan er niet geboekt worden in het betrokken boekjaar.
Na afsluiting kunt u geen boekingen meer doen in de afges
mogelijk om een afgesloten btw-periode terug open te stellen.

ekhouding  

 

Om een journaal af te sluiten moet er eigenlijk niets afgedrukt te worden. U duidt nl. zelf aan wat er op de af
staan. U kunt gewoon alles afkruisen of u kruist bv. alleen de afdruk van de centralisatie aan.

AANGIFTE 
produceert u de aangifte op papier, én als een elektronisch bestand, nuttig voor de aangifte 

e module vertoont veel overeenkomst met de module Journalen. 

gebeurt in de printmodule. 
Tijdens het afsluiten kan er niet geboekt worden in het betrokken boekjaar. 
Na afsluiting kunt u geen boekingen meer doen in de afgesloten periode, maar de afsluiting is omkeerbaar. Het is 

periode terug open te stellen. 
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Om een journaal af te sluiten moet er eigenlijk niets afgedrukt te worden. U duidt nl. zelf aan wat er op de afdruk moet 
staan. U kunt gewoon alles afkruisen of u kruist bv. alleen de afdruk van de centralisatie aan. 

produceert u de aangifte op papier, én als een elektronisch bestand, nuttig voor de aangifte 

loten periode, maar de afsluiting is omkeerbaar. Het is 
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Om het elektronisch aangiftebestand aan te maken, is het nodig dat u het tabblad 

 

ekhouding  

 

Om het elektronisch aangiftebestand aan te maken, is het nodig dat u het tabblad Parameters 
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Parameters - Extra invult. 
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8. TOT SLOT 
In de vorige hoofdstukken hebben we de voornaamste activiteiten binnen de basisoptie 'Boekhouding' overlopen zodat u 
als gebruiker kunt starten met deze optie. 
 
Om u wat praktijkervaring te laten opdoen met de beschreven functionaliteiten hebben we 
 
Als u de schermafbeeldingen aandachtig hebt bekeken of zelf al eens nieuwsgierig hebt rondgeneusd in Venice, hebt u 
ongetwijfeld gemerkt, dat er héél wat zaken zijn die we in deze inleiding niet besproken hebben. Daarom hebben we 
uitgebreide helpteksten voorzien, die u met F1 kunt consulteren. Deze helpteksten geven een duidelijke uitleg bij alle 
programmaonderdelen. Bovendien zal u veel tips
 
Voor Venice rest er nog een ding te doen, nl. afsluite

8.1. AFSLUITEN 
Om af te sluiten is het niet nodig om alle modules afzonderlijk te sluiten. U kunt gewoon het hoofdmenu activeren en 
afsluiten. Het hoofdmenu zal eerst de andere modules proberen af te sluiten en wanneer alle modules afgesloten zijn, 
verdwijnt het ook zelf. 
 
Een module waar nog een dialoogvenster actief is, zal niet worden afgesloten, maar komt op de voorgrond. Zo hebt u 
de gelegenheid eventuele input op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.
 

ekhouding  

hoofdstukken hebben we de voornaamste activiteiten binnen de basisoptie 'Boekhouding' overlopen zodat u 
 

Om u wat praktijkervaring te laten opdoen met de beschreven functionaliteiten hebben we 

Als u de schermafbeeldingen aandachtig hebt bekeken of zelf al eens nieuwsgierig hebt rondgeneusd in Venice, hebt u 
ongetwijfeld gemerkt, dat er héél wat zaken zijn die we in deze inleiding niet besproken hebben. Daarom hebben we 

voorzien, die u met F1 kunt consulteren. Deze helpteksten geven een duidelijke uitleg bij alle 
veel tips krijgen die het gebruiksgemak aanzienlijk vergroten.

Voor Venice rest er nog een ding te doen, nl. afsluiten. 

Om af te sluiten is het niet nodig om alle modules afzonderlijk te sluiten. U kunt gewoon het hoofdmenu activeren en 
afsluiten. Het hoofdmenu zal eerst de andere modules proberen af te sluiten en wanneer alle modules afgesloten zijn, 

Een module waar nog een dialoogvenster actief is, zal niet worden afgesloten, maar komt op de voorgrond. Zo hebt u 
de gelegenheid eventuele input op te slaan en het dialoogvenster te sluiten. 
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hoofdstukken hebben we de voornaamste activiteiten binnen de basisoptie 'Boekhouding' overlopen zodat u 

Om u wat praktijkervaring te laten opdoen met de beschreven functionaliteiten hebben we intikvoorbeelden gemaakt.  

Als u de schermafbeeldingen aandachtig hebt bekeken of zelf al eens nieuwsgierig hebt rondgeneusd in Venice, hebt u 
ongetwijfeld gemerkt, dat er héél wat zaken zijn die we in deze inleiding niet besproken hebben. Daarom hebben we 

voorzien, die u met F1 kunt consulteren. Deze helpteksten geven een duidelijke uitleg bij alle 
krijgen die het gebruiksgemak aanzienlijk vergroten. 

Om af te sluiten is het niet nodig om alle modules afzonderlijk te sluiten. U kunt gewoon het hoofdmenu activeren en 
afsluiten. Het hoofdmenu zal eerst de andere modules proberen af te sluiten en wanneer alle modules afgesloten zijn, 

Een module waar nog een dialoogvenster actief is, zal niet worden afgesloten, maar komt op de voorgrond. Zo hebt u 



Snel van start gaan met Venice – Boek
 

9. INTIKVOORBEELDEN
De voorbeelden die hier zijn uitgewerkt, sluiten nauw aan bij de tekst van het eerste deel. Voor elk hoofdstuk vindt u hier 
namelijk enkele intikvoorbeelden. 
 
Nadat u een bepaald hoofdstuk hebt gelezen, is het goed om zelf iets in te tikken in het pakket. Daarbij zullen deze 
intikvoorbeelden zeker een leerrijk hulpmiddel zijn.
 
Om deze intikvoorbeelden te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat u de intikvoorbeelden uit de handleiding 'Snel 
van start gaan met Venice - Algemeen' reeds gedaan hebt.

9.1. STARTEN BOEKHOUDING

9.1.1. Aanmelden 
Na het opstarten van Venice meldt u zich aan. Venice stelt de identificatiegegevens voor van de persoon die zich het 
laatst op deze pc in Venice heeft aangemeld.
 
Druk op OK. 

9.1.2. Keuze dossierkast en dossier
Om een actie uit te voeren kiest u eerst de context. In dit
dossierkast 'Standaard dossierkast'. 
 
Selecteer in het overzicht het dossier 'UNIT4 C

9.1.3. Activeren basisoptie 'Boekhouding'
 
De optie 'Boekhouding' moet nu eerst geactiveerd worden.
 
Kies in het tabblad Basisgegevens, Groep 
In het hiërarchisch overzicht kan u via Opties

Selecteer in het overzicht Opties en dubbelklik op 
Zorg ervoor dat alleen Basisoptie aangekruist is binnen de groep 
af. 
 

ekhouding  

INTIKVOORBEELDEN 
uitgewerkt, sluiten nauw aan bij de tekst van het eerste deel. Voor elk hoofdstuk vindt u hier 

Nadat u een bepaald hoofdstuk hebt gelezen, is het goed om zelf iets in te tikken in het pakket. Daarbij zullen deze 
beelden zeker een leerrijk hulpmiddel zijn. 

Om deze intikvoorbeelden te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat u de intikvoorbeelden uit de handleiding 'Snel 
Algemeen' reeds gedaan hebt. 

STARTEN BOEKHOUDING 

opstarten van Venice meldt u zich aan. Venice stelt de identificatiegegevens voor van de persoon die zich het 
laatst op deze pc in Venice heeft aangemeld. 

Keuze dossierkast en dossier 
Om een actie uit te voeren kiest u eerst de context. In dit geval gaat het om het dossier 'UNIT4 C

Selecteer in het overzicht het dossier 'UNIT4 C-Logic N.V.' 

Activeren basisoptie 'Boekhouding' 

De optie 'Boekhouding' moet nu eerst geactiveerd worden. 

, Groep Algemeen voor Instellingen,Parameters. De parametermodule start op.
Opties instellen welke opties u in dit dossier wil gebruiken.

en dubbelklik op dit item.  
aangekruist is binnen de groep Boekhouding. Alle andere opties kruist u dus expliciet 
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uitgewerkt, sluiten nauw aan bij de tekst van het eerste deel. Voor elk hoofdstuk vindt u hier 

Nadat u een bepaald hoofdstuk hebt gelezen, is het goed om zelf iets in te tikken in het pakket. Daarbij zullen deze 

Om deze intikvoorbeelden te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat u de intikvoorbeelden uit de handleiding 'Snel 

opstarten van Venice meldt u zich aan. Venice stelt de identificatiegegevens voor van de persoon die zich het 

geval gaat het om het dossier 'UNIT4 C-Logic N.V.' in de 

. De parametermodule start op. 
instellen welke opties u in dit dossier wil gebruiken. 

. Alle andere opties kruist u dus expliciet 



Snel van start gaan met Venice – Boek
 

 
Druk op OK. 

9.1.4. Instellen parameters basisoptie 'Boekhouding'
Voor bijna elke optie zijn er een reeks parameters die u 
in het dossier. In het hiërarchisch overzicht zijn deze parameters aangeduid met een rood uitroepteken. U merkt dus dat 
de boekhoudparameters moeten aangevuld worden.
 
Selecteer in het overzicht Boekhouding, Basisoptie

In het tabblad Start, Groep Parameters, kiest u dan 
U kan ook gewoon dubbelklikken op het geselecteerde item.
 

ekhouding  

 

Instellen parameters basisoptie 'Boekhouding' 
Voor bijna elke optie zijn er een reeks parameters die u eerst moet invullen of bevestigen vooraleer u verder kan werken 
in het dossier. In het hiërarchisch overzicht zijn deze parameters aangeduid met een rood uitroepteken. U merkt dus dat 
de boekhoudparameters moeten aangevuld worden. 

Basisoptie, Parameters.  
kiest u dan Wijzigen of u drukt Ctrl+E.  

U kan ook gewoon dubbelklikken op het geselecteerde item. 
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eerst moet invullen of bevestigen vooraleer u verder kan werken 
in het dossier. In het hiërarchisch overzicht zijn deze parameters aangeduid met een rood uitroepteken. U merkt dus dat 
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Het programma stelt standaard waardes voor die geldig zijn voor het 
voorgestelde rekeningen verwijzen naar een standaard stelsel van algemene rekeningen.
U gaat akkoord met de voorgestelde waardes.
 
Druk op OK. 
Het programma verwittigt u dat de prefixrekeningen en de klassegroepen n
akkoord en druk nogmaals op OK. 
Druk op Alt+F4 om de module af te sluiten.
 
 
Het hoofdmenu komt naar voor. 

9.2. AANKOOP- EN VERKOOPDOCUMENTEN

9.2.1. Keuze boekjaar 
Documenten worden in Venice per boekjaar bijgehouden. Vandaar dat u
deze kan boeken. 
 
Kies in het hoofdmenu het boekjaar 2011. Eventueel zal u het boekjaar zichtbaar moeten maken door te klikken op de 
'+' links van de dossiernaam. 

9.2.2. Boeken aankoopfactuur (hoofding)
Vooraleer u een aankoopfactuur boekt overloopt u eerst even de parameters van de module 
 
Start de module Aankopen op via de passende knop in tabblad 
Klik dan op de Venice knop, en kies Instellingen

In het dialoogvenster geeft u de voor te stellen dagboeken in.
Kruis het veld Factuur aan. 
Ga naar het volgende veld met Tab en druk Ctrl+F6.
Selecteer het dagboek 'FAC' en neem over door op de 

ekhouding  

 

Het programma stelt standaard waardes voor die geldig zijn voor het voeren van een Belgische boekhouding. De 
voorgestelde rekeningen verwijzen naar een standaard stelsel van algemene rekeningen. 
U gaat akkoord met de voorgestelde waardes. 

Het programma verwittigt u dat de prefixrekeningen en de klassegroepen niet meer kunnen gewijzigd worden. Ga 

Druk op Alt+F4 om de module af te sluiten. 

EN VERKOOPDOCUMENTEN

Documenten worden in Venice per boekjaar bijgehouden. Vandaar dat u eerst een boekjaar moet selecteren vooraleer u  

Kies in het hoofdmenu het boekjaar 2011. Eventueel zal u het boekjaar zichtbaar moeten maken door te klikken op de 

Boeken aankoopfactuur (hoofding) 
een aankoopfactuur boekt overloopt u eerst even de parameters van de module 

op via de passende knop in tabblad Start, groep Boekhouding. 
Instellingen, Parameters. 

dialoogvenster geeft u de voor te stellen dagboeken in. 

Ga naar het volgende veld met Tab en druk Ctrl+F6. 
Selecteer het dagboek 'FAC' en neem over door op de OK knop te drukken. 

 

 Pagina 26 

voeren van een Belgische boekhouding. De 
 

iet meer kunnen gewijzigd worden. Ga 

EN VERKOOPDOCUMENTEN 

eerst een boekjaar moet selecteren vooraleer u  

Kies in het hoofdmenu het boekjaar 2011. Eventueel zal u het boekjaar zichtbaar moeten maken door te klikken op de 

een aankoopfactuur boekt overloopt u eerst even de parameters van de module Aankopen. 
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Kruis het veld Creditnota aan. 
Ga naar het volgende veld met Tab en druk Ctrl+F6.
 
Selecteer het dagboek 'CRE' en neem over door op de 
 

 
De parameters zijn nu ingevuld.  
 
Druk OK. 
 
U vult nu de standaard waardes in die worden gebruikt bij creatie van een aankoopdoc
configureert u de tabstops. 
 
Klik op de Venice knop, en kies Instellingen

 
Zorg voor de volgende standaard waardes.
 
Tik in: 
Documenttype:  Factuur 
Opmerking:  test 

 
Vervolgens neemt u enkele tabstops weg. Alle velden met een tabstop hebben links onderaan een blauw tabteken. Een 
tab wordt gezet of weggenomen met de knop bovenaan of met de sneltoets Ctrl+T. U wil alleen tabstop op de velden 
'Firmanaam', 'Leveranciersnummer', 'Documentdatum' en 'Totaal'.
 
Druk Alt+Home om naar het eerste veld te gaan. De eerste 2 velden mogen een tabstop hebben.
Druk Ctrl+T in het veld Documenttype. De tabstop wordt verwijderd.
staan op de bovenvermelde velden. 
 

ekhouding  

Ga naar het volgende veld met Tab en druk Ctrl+F6. 

Selecteer het dagboek 'CRE' en neem over door op de OK knop te drukken. 

 

U vult nu de standaard waardes in die worden gebruikt bij creatie van een aankoopdocument en tegelijkertijd 

Instellingen, Standaard waardes, Globaal. 

Zorg voor de volgende standaard waardes. 

g. Alle velden met een tabstop hebben links onderaan een blauw tabteken. Een 
tab wordt gezet of weggenomen met de knop bovenaan of met de sneltoets Ctrl+T. U wil alleen tabstop op de velden 
'Firmanaam', 'Leveranciersnummer', 'Documentdatum' en 'Totaal'. 

ruk Alt+Home om naar het eerste veld te gaan. De eerste 2 velden mogen een tabstop hebben.
. De tabstop wordt verwijderd. Overloop alle velden en laat alleen de tabstops 
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ument en tegelijkertijd 

g. Alle velden met een tabstop hebben links onderaan een blauw tabteken. Een 
tab wordt gezet of weggenomen met de knop bovenaan of met de sneltoets Ctrl+T. U wil alleen tabstop op de velden 

ruk Alt+Home om naar het eerste veld te gaan. De eerste 2 velden mogen een tabstop hebben. 
Overloop alle velden en laat alleen de tabstops 
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Sommige velden zoals bv. Marge zijn niet bereikbaar. De tabstop kunt u niet verwijderen. Het veld is evenwel niet actief.
Druk op de knop Sluiten om de standaard waardes en de tabstops op te slaan.
 
U boekt nu een aankoopdocument. 
 
Druk Ctrl+N of druk op de knop Nieuw document

Druk op de knop naast leveranciersnummer om een overzicht te krijgen van de beschikbare leveranciers. Er zijn nog 
geen leveranciersfiches aangemaakt. 
Druk Ctrl+N om een nieuwe leveranciersfiche aan te maken. Het dialoog
verschijnt. 
Vul de fiche aan. 
 Firmanaam:  BE 0202.239.951

 

Door het ingeven van een ondernemingsnummer in het veld Firmanaam, kan Venice automatisch een leveranciersfiche 
(of een klantfiche) aanmaken. Venice zoekt 
die reeds in de juiste velden. 
U kan natuurlijk ook handmatig deze informatie ingeven.
 
Adresformule:   t.a.v. de heer

Contactpersoon:  Theo Ispaert

Aanhef:    Geachte heer

Betalingstermijn:  10 Dagen na datum

btw-tarief:   21% 
Maatstaf:   Normale heffing

 

ekhouding  

 

zijn niet bereikbaar. De tabstop kunt u niet verwijderen. Het veld is evenwel niet actief.
om de standaard waardes en de tabstops op te slaan. 

Nieuw document 
Druk op de knop naast leveranciersnummer om een overzicht te krijgen van de beschikbare leveranciers. Er zijn nog 

Druk Ctrl+N om een nieuwe leveranciersfiche aan te maken. Het dialoogvenster voor ingave van leveranciersgegevens 

BE 0202.239.951 

Door het ingeven van een ondernemingsnummer in het veld Firmanaam, kan Venice automatisch een leveranciersfiche 
ekt – via internet – de bijhorende firmanaam en adresgegevens op, en plaatst 

U kan natuurlijk ook handmatig deze informatie ingeven. 

t.a.v. de heer 
Theo Ispaert 
Geachte heer 
10 Dagen na datum 

Normale heffing 
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zijn niet bereikbaar. De tabstop kunt u niet verwijderen. Het veld is evenwel niet actief. 

Druk op de knop naast leveranciersnummer om een overzicht te krijgen van de beschikbare leveranciers. Er zijn nog 

venster voor ingave van leveranciersgegevens 

Door het ingeven van een ondernemingsnummer in het veld Firmanaam, kan Venice automatisch een leveranciersfiche 
de bijhorende firmanaam en adresgegevens op, en plaatst 



Snel van start gaan met Venice – Boek
 

 
Druk op de knop Sluiten om deze leveranciersgegevens op te slaan. De leverancier wordt opgenomen in de zoeklijst.
 

 
Druk OK om de geselecteerde leverancier over te nemen op 
Druk Tab. U komt onmiddellijk in het veld 
Tik in:    05/01 

 

(Het programma vult automatisch aan met het huidige jaartal.)

ekhouding  

 

om deze leveranciersgegevens op te slaan. De leverancier wordt opgenomen in de zoeklijst.

 

om de geselecteerde leverancier over te nemen op het aankoopdocument. 
Druk Tab. U komt onmiddellijk in het veld Documentdatum terecht. 

(Het programma vult automatisch aan met het huidige jaartal.) 
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om deze leveranciersgegevens op te slaan. De leverancier wordt opgenomen in de zoeklijst. 



Snel van start gaan met Venice – Boek
 

Druk Tab. U staat in veld Totaal. 
Tik in:    1210 
Druk nogmaals Tab. U komt terecht in de 
invullen. 
 
Tik in de kolom Rekening  600 en druk Tab.
Tik in de kolom Debet   700. 
Ga naar de volgende lijn met de pijltjestoetsen of met een muisklik of met Ctrl+Enter.
Tik in de kolom Rekening  601. 
 
Om het resterende nog te boeken bedrag dat u in het tabblad 
overeenkomstige knop '+' of drukt u F12. In de debetkolom wordt automatisch 300 genoteerd.
 

. 
Druk Ctrl+S om het aankoopdocument op te slaan. U krijgt een synthese van het aankoopdocument met informatie 
m.b.t. de btw-aangifte. 
 

ekhouding  

Druk nogmaals Tab. U komt terecht in de detaillijnen. De btw is reeds geboekt. U moet enkel nog de kostenrekeningen 

en druk Tab. 

Ga naar de volgende lijn met de pijltjestoetsen of met een muisklik of met Ctrl+Enter. 

Om het resterende nog te boeken bedrag dat u in het tabblad Maatstaven ziet te boeken, drukt u op de 
overeenkomstige knop '+' of drukt u F12. In de debetkolom wordt automatisch 300 genoteerd.

 

+S om het aankoopdocument op te slaan. U krijgt een synthese van het aankoopdocument met informatie 
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detaillijnen. De btw is reeds geboekt. U moet enkel nog de kostenrekeningen 

ziet te boeken, drukt u op de 
overeenkomstige knop '+' of drukt u F12. In de debetkolom wordt automatisch 300 genoteerd. 

+S om het aankoopdocument op te slaan. U krijgt een synthese van het aankoopdocument met informatie 



Snel van start gaan met Venice – Boek
 

 
Druk OK om het document effectief in te schrijven.
 
Stel dat u voor deze leverancier en misschien ook wel voor andere, bijna ste
boeken, dan is het interessant om een boekingsvoorstel aan te maken en dit te koppelen aan de betrokken 
leverancier(s). 
 
Aangezien in Venice standaard ingave in herhaallus geactiveerd is, kunt u onmiddellijk beginnen m
tweede document. 
 
Druk in het veld met het leveranciersnummer op Ctrl+F6. De zoeklijst van leveranciers start op.
Selecteer de leverancier BELGACOM en druk Ctrl+E om de leveranciersfiche te wijzigen.
Druk Alt+B om het tabblad Boeken te activeren.
In het veld Voorstel factuur drukt u Ctrl+F6 om de zoeklijst voor boekingsvoorstellen op te roepen. Er zijn nog geen 
boekingsvoorstellen te selecteren. 
Druk Ctrl+N om een boekingsvoorstel te maken.
 
Code:   Standaard 
Omschrijving:  Standaard boekingsvoorstel

Muntcode:  EUR 
In de detaillijnen geeft u 2 rekeningen op, nl. 

ekhouding  

 

om het document effectief in te schrijven. 

Stel dat u voor deze leverancier en misschien ook wel voor andere, bijna steeds op dezelfde kostenrekeningen moet 
boeken, dan is het interessant om een boekingsvoorstel aan te maken en dit te koppelen aan de betrokken 

Aangezien in Venice standaard ingave in herhaallus geactiveerd is, kunt u onmiddellijk beginnen m

Druk in het veld met het leveranciersnummer op Ctrl+F6. De zoeklijst van leveranciers start op.
Selecteer de leverancier BELGACOM en druk Ctrl+E om de leveranciersfiche te wijzigen. 

te activeren. 
drukt u Ctrl+F6 om de zoeklijst voor boekingsvoorstellen op te roepen. Er zijn nog geen 

Druk Ctrl+N om een boekingsvoorstel te maken. 

boekingsvoorstel 

In de detaillijnen geeft u 2 rekeningen op, nl. 600 en 601. 
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eds op dezelfde kostenrekeningen moet 
boeken, dan is het interessant om een boekingsvoorstel aan te maken en dit te koppelen aan de betrokken 

Aangezien in Venice standaard ingave in herhaallus geactiveerd is, kunt u onmiddellijk beginnen met de input van het 

Druk in het veld met het leveranciersnummer op Ctrl+F6. De zoeklijst van leveranciers start op. 
 

drukt u Ctrl+F6 om de zoeklijst voor boekingsvoorstellen op te roepen. Er zijn nog geen 



Snel van start gaan met Venice – Boek
 

 
 
Druk op de knop Sluiten om het boekingsvoorstel te bewaren. Het verschijnt nu ook in de zoeklijst.
Druk OK in de zoeklijst. De code van het boekingsvoorstel wordt overgenomen in de leveranciersfiche.
Bewaar de leveranciersfiche via een druk op de knop 
In de zoeklijst 'Opzoeken leveranciernummer' drukt u OK om de leverancier te selecteren.
Druk Tab om naar het veld Documentdatum
Tik in:   07/01 
Druk Tab om in het veld Totaal terecht te komen.
Tik in:   2420. 
Druk Tab en u komt in de detaillijnen. De rekeningen 600 en 601 worden reeds voorgesteld.
Het totale te boeken bedrag wordt reeds op de eerste rekening 
 

ekhouding  

U vult het dialoogvenster aan. Tik in:

om het boekingsvoorstel te bewaren. Het verschijnt nu ook in de zoeklijst.
t. De code van het boekingsvoorstel wordt overgenomen in de leveranciersfiche.

Bewaar de leveranciersfiche via een druk op de knop Sluiten. 
In de zoeklijst 'Opzoeken leveranciernummer' drukt u OK om de leverancier te selecteren. 

ocumentdatum te gaan. 

terecht te komen. 

Druk Tab en u komt in de detaillijnen. De rekeningen 600 en 601 worden reeds voorgesteld.
Het totale te boeken bedrag wordt reeds op de eerste rekening (600) geboekt. 
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U vult het dialoogvenster aan. Tik in: 

om het boekingsvoorstel te bewaren. Het verschijnt nu ook in de zoeklijst. 
t. De code van het boekingsvoorstel wordt overgenomen in de leveranciersfiche. 

 

Druk Tab en u komt in de detaillijnen. De rekeningen 600 en 601 worden reeds voorgesteld. 
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Boek 1300 op rekening 600 (overschrijf het bedrag 2000 dus door het bedrag 1300).
Op rekening 601 drukt u F12 om het resterende bedrag te boeken, nl. 700.
Druk op de knop Sluiten om het tweede aankoopdocument te bewaren en het dialoogvenster te verlaten.
Druk OK in het synthesescherm. 
 
 

9.3. FINANCIËLE DOCUMENTE
In de module Financieel worden de dagafschriften genoteerd die u van uw financiële instellingen krijgt. U legt hier echter 

ook verbanden met aankoop- en verkoopdocumenten.
Financiële documenten worden ingeschreven in een financieel dagboek. 

9.3.1. Financieel dagboek
Een financieel dagboek wordt normaal aangemaakt in de module 
kunnen ook elders gecreëerd en gewijzigd worden, bv. in de module 

 
Activeer het hoofdmenu door het aan te klikken in de taakbalk. Bent u reeds in een bepaalde module actief, dan kunt u 
Ctrl+Spatie drukken om het hoofdmenu te activeren.
Kies Financiële dagboeken in tabblad Basisgegevens

Druk Ctrl+N om een nieuwe fiche aan te maken.
 
Vul in het dialoogvenster de volgende gegevens in:
Dagboek:   ING 
Omschrijving:   Zichtrekening ING Bank

Munt:    EUR 
Bankrekening:   363 0823233 34

(Wordt automatisch omgezet in BE 363-0823233
Venice zal melden dat de muntcode niet meer kan veranderd worden. Antwoord 

ekhouding  

 

Boek 1300 op rekening 600 (overschrijf het bedrag 2000 dus door het bedrag 1300). 
Op rekening 601 drukt u F12 om het resterende bedrag te boeken, nl. 700. 

om het tweede aankoopdocument te bewaren en het dialoogvenster te verlaten.

FINANCIËLE DOCUMENTEN 
worden de dagafschriften genoteerd die u van uw financiële instellingen krijgt. U legt hier echter 

en verkoopdocumenten. 
Financiële documenten worden ingeschreven in een financieel dagboek.  

Financieel dagboek 
Een financieel dagboek wordt normaal aangemaakt in de module Financiële dagboeken, maar dergelijke dagboeken 

elders gecreëerd en gewijzigd worden, bv. in de module Financieel. 

Activeer het hoofdmenu door het aan te klikken in de taakbalk. Bent u reeds in een bepaalde module actief, dan kunt u 
Ctrl+Spatie drukken om het hoofdmenu te activeren. 

Basisgegevens, groep Boekhouding. 
Druk Ctrl+N om een nieuwe fiche aan te maken. 

Vul in het dialoogvenster de volgende gegevens in: 

Zichtrekening ING Bank 

363 0823233 34 
0823233-34.) 

Venice zal melden dat de muntcode niet meer kan veranderd worden. Antwoord Ja. 
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om het tweede aankoopdocument te bewaren en het dialoogvenster te verlaten. 

worden de dagafschriften genoteerd die u van uw financiële instellingen krijgt. U legt hier echter 

, maar dergelijke dagboeken 

Activeer het hoofdmenu door het aan te klikken in de taakbalk. Bent u reeds in een bepaalde module actief, dan kunt u 
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Adresformule:   t.a.v. de heer

Contactpersoon:  Frank Mariman

Geslacht:   Man 
Straat en nummer:  Ijzerlaan 400

Postcode:   9000 
Aanhef:    Beste Frank

Kruis Afdrukken op rappels aan. 
 
 

 
Druk Alt+S om de gegevens op te slaan en het dialoogvenster te verlaten. 

9.3.2. Boeken van financieel
Voor het boeken van financiële documenten gaan we er vanuit dat de aankoopdocumenten die we in de vo
intikvoorbeelden hebben ingebracht, betaald werden.
 
Activeer opnieuw het hoofdmenu. Druk Ctrl+Spatie in de module 
taakbalk. 
Klik in tabblad Start, Groep Boekhouding op 
Druk Ctrl+N om een nieuw document te creëren.
Vul de hoofding in.  
 
Tik in: 
Dagboek:   ING 
Documentdatum:  07/01 

ekhouding  

t.a.v. de heer 
Frank Mariman 

Ijzerlaan 400 

Beste Frank 

 

Druk Alt+S om de gegevens op te slaan en het dialoogvenster te verlaten.  

Boeken van financieel 
Voor het boeken van financiële documenten gaan we er vanuit dat de aankoopdocumenten die we in de vo
intikvoorbeelden hebben ingebracht, betaald werden. 

Activeer opnieuw het hoofdmenu. Druk Ctrl+Spatie in de module Financiële dagboeken of klik het hoofdmenu aan in de 

op Financieel. De module Financieel start op met een leeg werkblad.
Druk Ctrl+N om een nieuw document te creëren. 
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Voor het boeken van financiële documenten gaan we er vanuit dat de aankoopdocumenten die we in de vorige 

of klik het hoofdmenu aan in de 

start op met een leeg werkblad. 
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(Het programma vult automatisch aan met het jaartal.)
 
Venice geeft een opgelet-melding omdat de boe
 
Druk Altl+E om naar het veld Eindsaldo te gaan.
Eindsaldo:   -3630 

 
Druk Ctrl+G om onmiddellijk naar de detaillijnen te springen.
Druk Ctrl+F6 om een rekening op te zoeken.
In het zoekscherm Opzoeken globale rekening

 

 
Selecteer de leverancier BELGACOM en druk op 
Het leveranciernummer wordt ingevuld in het financieel document.
Druk Tab om naar de kolom afpuntnummer

Automatisch start een zoeklijst met openstaande boekingen voor de betrokken leverancier.
Kruis het document van -1.210,00 EUR aan.
 

ekhouding  

(Het programma vult automatisch aan met het jaartal.) 

melding omdat de boekingsdatum in een volgende btw-periode valt. Antwoord 

te gaan. 

Druk Ctrl+G om onmiddellijk naar de detaillijnen te springen. 
Druk Ctrl+F6 om een rekening op te zoeken. 

en globale rekening drukt u op de knop Leveranciers. 

 

Selecteer de leverancier BELGACOM en druk op OK. 
Het leveranciernummer wordt ingevuld in het financieel document. 

afpuntnummer te gaan. 
openstaande boekingen voor de betrokken leverancier.

1.210,00 EUR aan. 
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periode valt. Antwoord Ja. 

openstaande boekingen voor de betrokken leverancier. 
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Druk op OK om het aankoopdocument te selecteren. In de kolom 
betrokken aankoopdocument. Tegelijkertijd worden ook d
 
Via deze actie heeft u een betaling aan een leverancier geregistreerd van 1.210,00 EUR waarbij aankoopdocument 1 
zal aangeduid worden als betaald. 
 
Noteer nog 2 boekingen op leverancier 1, nl. een voorschot 
Maar nu legt u nog geen verband met het betrokken aankoopdocument.
 
Noteer het voorschot. Tik in: 
Rekeningnummer:  l1 
 (Tik dus kleine letter l in van leveranciers onmiddellijk gevolgd door het lever
om naar 440000000001.) 
Standaard start de zoeklijst met openstaande boekingen. Omdat deze nu niet gewenst is, kiest u voor 
Debet:    500 

 

Noteer de betaling van het saldo op de volgende lijn. Tik in:
Rekeningnummer:  lBE 

(Geef dus nogmaals een leveranciersrekening in via
programma zet dit om naar 440000000001.)
Opnieuw start de zoeklijst met openstaande boekingen. Kies weerom voor 
Debet:    1920 

 

ekhouding  

 

om het aankoopdocument te selecteren. In de kolom Afpuntnummer komt een verwijzing naar het 
betrokken aankoopdocument. Tegelijkertijd worden ook de andere kolommen van de lijn passend ingevuld.

Via deze actie heeft u een betaling aan een leverancier geregistreerd van 1.210,00 EUR waarbij aankoopdocument 1 

Noteer nog 2 boekingen op leverancier 1, nl. een voorschot op factuur 2 en de betaling van het saldo van factuur 2. 
Maar nu legt u nog geen verband met het betrokken aankoopdocument. 

everanciers onmiddellijk gevolgd door het leveranciersnummer. Het programma zet dit 

Standaard start de zoeklijst met openstaande boekingen. Omdat deze nu niet gewenst is, kiest u voor 

Noteer de betaling van het saldo op de volgende lijn. Tik in: 

(Geef dus nogmaals een leveranciersrekening in via kleine letter l gevolgd door de beginletters van de naam. Het 
programma zet dit om naar 440000000001.) 
Opnieuw start de zoeklijst met openstaande boekingen. Kies weerom voor Annuleren. 
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komt een verwijzing naar het 
e andere kolommen van de lijn passend ingevuld. 

Via deze actie heeft u een betaling aan een leverancier geregistreerd van 1.210,00 EUR waarbij aankoopdocument 1 

op factuur 2 en de betaling van het saldo van factuur 2. 

anciersnummer. Het programma zet dit 

Standaard start de zoeklijst met openstaande boekingen. Omdat deze nu niet gewenst is, kiest u voor Annuleren. 

gevolgd door de beginletters van de naam. Het 
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Druk op de knop Sluiten om het financieel document in te schrijven.

9.3.3. Afpunten buiten financieel
In de vorige paragraaf heeft u betalingen genoteerd voor document 2 van leverancier 1, maar dat document staat nog 
steeds open. U moet dus nog een verband leggen tussen de betalingen en het document. Deze actie noemen we 
afpunten. Dit kan vanzelfsprekend alleen voor openstaande boekingen. 
 
Om buiten de module Financieel afpuntingen te doen start u de module 
 
Activeer het hoofdmenu. Druk Ctrl+Spatie in de module 
Kies in het tabblad Start, Groep Verkennen

In de module kiest u voor Boekingen. 
Geef de leveranciersrekening op. Tik de prefixrekening in gevolgd door het 
Rekening:   4401 
Klik op de knop Afpunten. 
Op de lijn waar het aankoopdocument staat, kruist u het linkeraankruisvakje aan. (Normaal wordt met het 
linkeraankruisvakje aangeduid welke lijn we willen afpunten.)
Op de lijnen waar de betalingen staan, kruist u de rechteraankruisvakjes aan. (Normaal wordt van de lijnen die afpunten, 
het rechteraankruisvakje ingevuld.) 
 

ekhouding  

 

om het financieel document in te schrijven. 

Afpunten buiten financieel 
In de vorige paragraaf heeft u betalingen genoteerd voor document 2 van leverancier 1, maar dat document staat nog 

rband leggen tussen de betalingen en het document. Deze actie noemen we 
afpunten. Dit kan vanzelfsprekend alleen voor openstaande boekingen.  

afpuntingen te doen start u de module Boekhoudverkenner

Druk Ctrl+Spatie in de module Financieel of klik op het hoofdmenu in de taakbalk.
Verkennen voor Boekhouding. 

Geef de leveranciersrekening op. Tik de prefixrekening in gevolgd door het nummer van de leverancier:

Op de lijn waar het aankoopdocument staat, kruist u het linkeraankruisvakje aan. (Normaal wordt met het 
linkeraankruisvakje aangeduid welke lijn we willen afpunten.) 

betalingen staan, kruist u de rechteraankruisvakjes aan. (Normaal wordt van de lijnen die afpunten, 
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In de vorige paragraaf heeft u betalingen genoteerd voor document 2 van leverancier 1, maar dat document staat nog 
rband leggen tussen de betalingen en het document. Deze actie noemen we 

Boekhoudverkenner. 

of klik op het hoofdmenu in de taakbalk. 

nummer van de leverancier: 

Op de lijn waar het aankoopdocument staat, kruist u het linkeraankruisvakje aan. (Normaal wordt met het 

betalingen staan, kruist u de rechteraankruisvakjes aan. (Normaal wordt van de lijnen die afpunten, 
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Druk op de knop Afpunten om de afpunting door te voeren.
Druk op de knop Einde om het dialoogvenster te verlaten.
 
Nadien kunt u consulteren hoe de afpuntingen voor leverancier Belgacom zijn gebeurd.
 
Kies voor Afp. historiek. 
 

 
In dit scherm ziet u alle boekingen (wit) en alle afpuntingen (grijs).
 
Druk op de knop Einde om dit dialoogvenster te verlaten.

ekhouding  

 

om de afpunting door te voeren. 
om het dialoogvenster te verlaten. 

Nadien kunt u consulteren hoe de afpuntingen voor leverancier Belgacom zijn gebeurd. 

 

In dit scherm ziet u alle boekingen (wit) en alle afpuntingen (grijs). 

om dit dialoogvenster te verlaten. 
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9.4. AFDRUKKEN 
Het gebruik van de verschillende afdrukken is vrij eenvoudig. Toch loont het de moeite om enkele specifieke rapporten 
van de optie 'Boekhouding' eens van naderbij te bekijken. 

9.4.1. Btw-aangifte 
Met de module btw-aangifte sluit u de btw

uploaden via de Intervat website.  
Daartoe moeten eerst de parameters goed ingevuld worden.
 
Activeer het hoofdmenu. 
Kies in het hoofdmenu via tabblad Aangiftes

Activeer met Alt+E het tabblad Parameters 

Vul de parameters aan. Tik in: 
Toelaten:  Enkelvoudig Intervat

Druk op de knop Opslaan. 
 
Activeer daarna het tabblad Afdrukken met Alt+A.
Kies voor afdruk van de huidige btw-periode.
Zorg ervoor dat het veld Afsluiten in de groep 
Druk op knop Afdrukken. 
 

Wanneer u een conflictmelding krijgt, dan betekent dit dat er op andere plaatsen acties kunnen gebeuren die niet 
verenigbaar zijn met deze actie. U hebt bv. een
dialoogvenster opgestart.  

Klik met rechtermuisknop een betrokken module aan in de taakbalk.
Verlaat het dialoogvenster of druk Ctrl+W in het werkblad wanneer dit in wijzigmodus zou staan.
Herhaal de vorige acties voor de andere modules waarmee een conflict is.
Druk in het scherm Conflict op de knop Nogmaals

Op de vraag als u verder wil gaan, ondanks het feit dat de btw
Kies voor Afdrukvoorbeeld op scherm en druk op de 
Op de vraag als u wil doorgaan, ondanks het feit dat de klantenlisting nog niet werd afgesloten, kiest u 
Op de vraag als u terugbetaling wil van de btw, kiest u 

ekhouding  

et gebruik van de verschillende afdrukken is vrij eenvoudig. Toch loont het de moeite om enkele specifieke rapporten 
van de optie 'Boekhouding' eens van naderbij te bekijken.  

sluit u de btw-periode af, en kan u het elektronisch XML-bestand aanmaken dat u kan 

Daartoe moeten eerst de parameters goed ingevuld worden. 

Aangiftes, groep BTW, voor btw-aangifte. 
Parameters - Extra. 

Enkelvoudig Intervat 

met Alt+A. 
periode. 

in de groep Afdruk aangekruist is. 

Wanneer u een conflictmelding krijgt, dan betekent dit dat er op andere plaatsen acties kunnen gebeuren die niet 
verenigbaar zijn met deze actie. U hebt bv. een bepaald werkblad in wijzigmodus gezet of u hebt een bepaald 

Klik met rechtermuisknop een betrokken module aan in de taakbalk. 
Verlaat het dialoogvenster of druk Ctrl+W in het werkblad wanneer dit in wijzigmodus zou staan.

l de vorige acties voor de andere modules waarmee een conflict is. 
Nogmaals. 

Op de vraag als u verder wil gaan, ondanks het feit dat de btw-periode nog niet beëindigd is, kiest u 
en druk op de OK knop. 

Op de vraag als u wil doorgaan, ondanks het feit dat de klantenlisting nog niet werd afgesloten, kiest u 
Op de vraag als u terugbetaling wil van de btw, kiest u Ja. 
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et gebruik van de verschillende afdrukken is vrij eenvoudig. Toch loont het de moeite om enkele specifieke rapporten 

bestand aanmaken dat u kan 

Wanneer u een conflictmelding krijgt, dan betekent dit dat er op andere plaatsen acties kunnen gebeuren die niet 
bepaald werkblad in wijzigmodus gezet of u hebt een bepaald 

Verlaat het dialoogvenster of druk Ctrl+W in het werkblad wanneer dit in wijzigmodus zou staan. 

periode nog niet beëindigd is, kiest u Ja. 

Op de vraag als u wil doorgaan, ondanks het feit dat de klantenlisting nog niet werd afgesloten, kiest u Ja. 
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Blader doorheen het afdrukvoorbeeld tot u niet meer verder 
Verlaat het afdrukvoorbeeld. 
Druk op de knop Ja om de btw-periode af te sluiten.

U krijgt vervolgens een scherm waarin u kan aflezen waar Venice het XML
bestand kan u vervolgens uploaden via de Intervat web
 

 
Hierna krijgt u nog de vraag als u nu ook de intracommunautaire opgave wenst af te sluiten.

Hier antwoordt u Nee. 
 
Nadien vindt u in het tabblad Historiek een vermelding terug van de afgesloten btw

Via dit tabblad kan u een herafdruk maken van een bepaalde btw
openstellen. 

ekhouding  

Blader doorheen het afdrukvoorbeeld tot u niet meer verder kunt. 

periode af te sluiten. 

U krijgt vervolgens een scherm waarin u kan aflezen waar Venice het XML-bestand voor Intervat geplaatst heeft. Dit 
bestand kan u vervolgens uploaden via de Intervat website van FOD Financiën om uw btw

Hierna krijgt u nog de vraag als u nu ook de intracommunautaire opgave wenst af te sluiten.

een vermelding terug van de afgesloten btw-periode.

Via dit tabblad kan u een herafdruk maken van een bepaalde btw-aangifte of een bepaalde btw
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bestand voor Intervat geplaatst heeft. Dit 
site van FOD Financiën om uw btw-aangifte in te dienen. 

Hierna krijgt u nog de vraag als u nu ook de intracommunautaire opgave wenst af te sluiten. 

periode. 

aangifte of een bepaalde btw-periode weer 
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Verlaat de module via Alt+F4. 
 
 

9.4.2. Journalen 
Met de printmodule Journalen kan u nu de journalen van alle dagboeken afsluiten.
 
Kies in het hoofdmenu via tabblad Rapporten boekhouding

Kruis Aankopen, Verkopen, Financieel en 
Bij Datum tot: geeft u op:  31/03

(Het programma maakt daar 31/03 van het huidige jaar van.)
In de groep Afdruk kruist u alleen Centralisatie per dagboek

 
Druk op de knop Afdrukken. 
 
Bevestig dat u wil doorgaan, door op Ja te klikken.
 

ekhouding  

 

kan u nu de journalen van alle dagboeken afsluiten. 

Rapporten boekhouding, groep Details voor Journalen. 
en Diverse aan. 
31/03. 

(Het programma maakt daar 31/03 van het huidige jaar van.) 
Centralisatie per dagboek en Afsluiten aan. U drukt dus alleen de centralisatie af.

te klikken. 
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aan. U drukt dus alleen de centralisatie af. 
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Kies in het dialoogvenster Afdrukinstellingen

Consulteer het afdrukvoorbeeld en verlaat het nadien.
 
De journalen zijn nu afgesloten. U kunt nadien steeds een herafdruk maken, bv. met details. U selecteert daartoe in het 
tabblad Historiek de gewenste journalen en u kiest voor 

verloopt op een gelijkaardige manier. 
 

ekhouding  

Afdrukinstellingen voor Afdrukvoorbeeld op scherm en druk OK.
Consulteer het afdrukvoorbeeld en verlaat het nadien. 

De journalen zijn nu afgesloten. U kunt nadien steeds een herafdruk maken, bv. met details. U selecteert daartoe in het 
de gewenste journalen en u kiest voor Herafdrukken. Het opnieuw openstellen van journaalperiodes 
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. 

De journalen zijn nu afgesloten. U kunt nadien steeds een herafdruk maken, bv. met details. U selecteert daartoe in het 
. Het opnieuw openstellen van journaalperiodes 
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10. APPENDIX 1 –
Een van de eerste vragen die rijst bij nieuwe gebruikers van Venice is: 'Hoe start ik de boekhouding op?' of met andere 
woorden: 'Hoe breng ik de beginbalans in?'
 
Voor een bestaande vennootschap zijn er 5 stappen nodig. Gaat het om een beginnende vennootschap, dan volstaat de 
voorlaatste stap. 
 
1. ingeven van de openstaande documenten
2. ingeven van de openstaande voorschotten
3. uitvoeren van de overdracht 
4. ingeven van de beginbalans 
5. schrappen boekjaar 

Elk van de bovenstaande stappen wordt hierna in detail uitgewerkt
 
We gaan uit van een bestaande vennootschap. Stel dat de beginbalans er als volgt uitziet (bedragen in EUR)
 

  ACTIEF 

22/27 Materiële vaste activa  
221 Gebouwen 74.000,00 
230 Machines 35.000,00 
241 Rollend materieel 20.000,00 

   
30/37 Voorraden  

340 Goederen 13.500,00 
   

40/41 Vorderingen op -1 jaar  
400 Klanten 10.000,00 

   
54/58 Liquide middelen  

5500001 BNP 5.000,00 
5600001 Post 2.500,00 
5700001 Kas 1.100,00 

   
  161.100,00 

 
Het saldo op de rekening 400 (10.000,00 EUR) is als volgt samengesteld:
voorschot van 1.000,00 EUR van klant 1 
openstaande factuur van 2.000,00 EUR voor klant 2
openstaande factuur van 6.000,00 EUR voor klant 3
openstaande factuur van 3.000,00 EUR voor kl
 
Het saldo op de rekening 440 (18.600,00 EUR) is als volgt samengesteld:
voorschot van 1.000,00 EUR betaald aan leverancier 1
openstaande factuur van 12.600,00 EUR aan leverancier 2
openstaande factuur van 7.000,00 EUR aan leverancier 3

ekhouding  

– BEGINBALANS 
Een van de eerste vragen die rijst bij nieuwe gebruikers van Venice is: 'Hoe start ik de boekhouding op?' of met andere 

beginbalans in?' 

Voor een bestaande vennootschap zijn er 5 stappen nodig. Gaat het om een beginnende vennootschap, dan volstaat de 

ingeven van de openstaande documenten 
ingeven van de openstaande voorschotten 

Elk van de bovenstaande stappen wordt hierna in detail uitgewerkt. 

We gaan uit van een bestaande vennootschap. Stel dat de beginbalans er als volgt uitziet (bedragen in EUR)

  PASSIEF 

10/15 Eigen vermogen  
100 Geplaatst kapitaal 140.000,00 
140 Overgedragen winst 2.500,00 

   
   
   
   
   

42/48 Schulden op –1 jaar  
440 Leveranciers 18.600,00 

   
   
   
   
   
   
  161.100,00 

Het saldo op de rekening 400 (10.000,00 EUR) is als volgt samengesteld: 
 

openstaande factuur van 2.000,00 EUR voor klant 2 
openstaande factuur van 6.000,00 EUR voor klant 3 
openstaande factuur van 3.000,00 EUR voor klant 4 

Het saldo op de rekening 440 (18.600,00 EUR) is als volgt samengesteld: 
voorschot van 1.000,00 EUR betaald aan leverancier 1 
openstaande factuur van 12.600,00 EUR aan leverancier 2 
openstaande factuur van 7.000,00 EUR aan leverancier 3 
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Een van de eerste vragen die rijst bij nieuwe gebruikers van Venice is: 'Hoe start ik de boekhouding op?' of met andere 

Voor een bestaande vennootschap zijn er 5 stappen nodig. Gaat het om een beginnende vennootschap, dan volstaat de 

 

We gaan uit van een bestaande vennootschap. Stel dat de beginbalans er als volgt uitziet (bedragen in EUR) 
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10.1. INGEVEN VAN 
Het ingeven van de openstaande documenten gebeurt in het 

interessant: 
Na overdracht kunt u deze documenten afpunten.
De verkoopdocumenten komen voor op rappels.
De documenten komen ook voor op het vervaldagboek en andere afdrukken gebaseerd op documenten.
 
Voor het boeken van de documenten is de 
boekjaar kiest u dus voor Nieuw. 

  
Daarna selecteert u het boekjaar en u start d
kiest u Aankopen en Verkopen. 
 
Wanneer u de openstaande documenten boekt, is alleen het totaal factuurbedrag van belang. U mag de 
maatstaven en de tegenboekingsrekeningen invullen zoa
Zorg er wel voor dat de boekingsdatum of documentdatum goed is ingevuld. Op die manier zal ook de vervaldatum 
correct berekend worden. Dit is belangrijk voor de afdruk van rappels en het vervald

10.2.  INGEVEN VAN DE OPENS
Indien een klant een voorschot betaalde of indien aan een leverancier een voorschot betaald werd, dan moet u dit in het 
vorige boekjaar noteren via de boekingsmodule 
 
U boekt daarbij de bedragen op de klant- 
daarvoor wordt gebruikt, is niet zo belangrijk, omdat u bij de overdracht enkel het saldo op de klant
leveranciersrekening zal overgedragen. U kunt dus boeken op een wachtrekening, 

10.3. UITVOEREN VAN DE OVE
U start de module Overdracht. Selecteer in het hoofdmenu het vorige boekjaar en kies in tabblad Beheer, Groep 
Boekjaar voor Afsluitingen, Overdracht. In het tabblad Overdragen
Definitief kruist u niet aan. Zou u dat wél doen, dan bent u verplicht om alle btw

sluiten. De overdracht wordt gestart met de knop Overdragen

ekhouding  

INGEVEN VAN DE OPENSTAANDE DOCUM
Het ingeven van de openstaande documenten gebeurt in het vorige boekjaar en is om de volgende redenen 

Na overdracht kunt u deze documenten afpunten. 
De verkoopdocumenten komen voor op rappels. 

voor op het vervaldagboek en andere afdrukken gebaseerd op documenten.

Voor het boeken van de documenten is de aanmaak van het vorige boekjaar nodig. In tabblad 

Daarna selecteert u het boekjaar en u start de nodige boekingsmodules op, nl. in tabblad Start, Groep Boekhouding 

Wanneer u de openstaande documenten boekt, is alleen het totaal factuurbedrag van belang. U mag de 
maatstaven en de tegenboekingsrekeningen invullen zoals in het oorspronkelijke document, maar dat hoeft niet echt. 
Zorg er wel voor dat de boekingsdatum of documentdatum goed is ingevuld. Op die manier zal ook de vervaldatum 
correct berekend worden. Dit is belangrijk voor de afdruk van rappels en het vervaldagboek.

INGEVEN VAN DE OPENSTAANDE VOORSCHOTTEN
Indien een klant een voorschot betaalde of indien aan een leverancier een voorschot betaald werd, dan moet u dit in het 

boekingsmodule Diverse. 

of leveranciersrekening en u boekt ook tegen. Welke tegenboekingsrekening 
daarvoor wordt gebruikt, is niet zo belangrijk, omdat u bij de overdracht enkel het saldo op de klant

en. U kunt dus boeken op een wachtrekening, bv. 499.

UITVOEREN VAN DE OVERDRACHT 
U start de module Overdracht. Selecteer in het hoofdmenu het vorige boekjaar en kies in tabblad Beheer, Groep 
Boekjaar voor Afsluitingen, Overdracht. In het tabblad Overdragen kruist u Klanten en Leveranciers aan. Het vak 
Definitief kruist u niet aan. Zou u dat wél doen, dan bent u verplicht om alle btw-periodes van het vorige boekjaar af te 

De overdracht wordt gestart met de knop Overdragen. 
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DE OPENSTAANDE DOCUMENTEN 
en is om de volgende redenen 

voor op het vervaldagboek en andere afdrukken gebaseerd op documenten. 

tabblad Beheer, Groep 

op, nl. in tabblad Start, Groep Boekhouding 

Wanneer u de openstaande documenten boekt, is alleen het totaal factuurbedrag van belang. U mag de btw-
ls in het oorspronkelijke document, maar dat hoeft niet echt. 

Zorg er wel voor dat de boekingsdatum of documentdatum goed is ingevuld. Op die manier zal ook de vervaldatum 
agboek. 

TAANDE VOORSCHOTTEN 
Indien een klant een voorschot betaalde of indien aan een leverancier een voorschot betaald werd, dan moet u dit in het 

of leveranciersrekening en u boekt ook tegen. Welke tegenboekingsrekening 
daarvoor wordt gebruikt, is niet zo belangrijk, omdat u bij de overdracht enkel het saldo op de klant- of 

499. 

U start de module Overdracht. Selecteer in het hoofdmenu het vorige boekjaar en kies in tabblad Beheer, Groep 
kruist u Klanten en Leveranciers aan. Het vak 

periodes van het vorige boekjaar af te 
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Na de overdracht zal u in het volgende boekjaar
'Overdracht klanten' ziet u alle openstaande documenten en voorschotten van de klanten en één tegenboeking op 
rekening 408 (openingsrekening klanten). In het andere document 
alle openstaande documenten en voorschotten van de leveranciers en één tegenboeking op rekening 448 
(openingsrekening leveranciers). 
 
In de volgende stap wordt het saldo op de openingsrekeningen 408 en 448 w
 

10.4. INGEVEN BEGINBALANS
In het hoofdmenu kiest u het nieuwe boekjaar
In het divers document kruist u het veld Beginsaldo's

individuele saldo's van klanten en leveranciers zijn reeds geboekt. Alleen moet nog het totale saldo van de klanten en 
leveranciers worden geboekt op de respectievelijke openingsrekeningen. Op die manier worden deze rekeningen 
gesaldeerd. 
Wanneer u alle bedragen correct hebt ing
geval, dan hebt u ergens een foutje gemaakt.
 

ekhouding  

 

volgende boekjaar 2 diverse documenten vinden. In het ene met de opmerking 
'Overdracht klanten' ziet u alle openstaande documenten en voorschotten van de klanten en één tegenboeking op 
rekening 408 (openingsrekening klanten). In het andere document met de opmerking 'Overdracht leveranciers' staan 
alle openstaande documenten en voorschotten van de leveranciers en één tegenboeking op rekening 448 

In de volgende stap wordt het saldo op de openingsrekeningen 408 en 448 weggewerkt. 

INGEVEN BEGINBALANS 
nieuwe boekjaar en u start daarna de boekingsmodule Divers

Beginsaldo's aan. Daarna brengt u de saldo's van de beginbalans in. De 

klanten en leveranciers zijn reeds geboekt. Alleen moet nog het totale saldo van de klanten en 
leveranciers worden geboekt op de respectievelijke openingsrekeningen. Op die manier worden deze rekeningen 

ebracht, dan zal het gegeven Nog boeken mooi op 0 komen. Is dat niet het 
geval, dan hebt u ergens een foutje gemaakt. 
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2 diverse documenten vinden. In het ene met de opmerking 

'Overdracht klanten' ziet u alle openstaande documenten en voorschotten van de klanten en één tegenboeking op 
met de opmerking 'Overdracht leveranciers' staan 

alle openstaande documenten en voorschotten van de leveranciers en één tegenboeking op rekening 448 

Divers. 
s van de beginbalans in. De 

klanten en leveranciers zijn reeds geboekt. Alleen moet nog het totale saldo van de klanten en 
leveranciers worden geboekt op de respectievelijke openingsrekeningen. Op die manier worden deze rekeningen 

mooi op 0 komen. Is dat niet het 
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Het diverse document zal er dus zo uitzien:

U schrijft dit document in en uw beginbalans is klaar.

Wanneer u dit boekjaar zal overdragen naar het volgende boekjaar, dan zal u de opmerking krijgen dat de 
overdracht van het vorige boekjaar niet volledig was. Dat klopt ook. U hebt alleen de klant
overgedragen. In dit geval mag u dus gewoon doorgaan met de overdracht.

10.5. SCHRAPPEN VORIG BOEK
Tenslotte schrapt u het vorige boekjaar. Dit is nodig voor een correcte 
bepalen van het saldo op de btw-rekeningen houdt het programma immers rekening met de saldo's van het vorige 
boekjaar. Dit is in deze situatie niet de bedoeling. Daarom moet u het vorige boekjaar schrappen. U hebt het trouwens 
toch niet meer nodig. 
 
 

ekhouding  

Het diverse document zal er dus zo uitzien: 

U schrijft dit document in en uw beginbalans is klaar. 

n naar het volgende boekjaar, dan zal u de opmerking krijgen dat de 
overdracht van het vorige boekjaar niet volledig was. Dat klopt ook. U hebt alleen de klant
overgedragen. In dit geval mag u dus gewoon doorgaan met de overdracht. 

SCHRAPPEN VORIG BOEKJAAR 
Tenslotte schrapt u het vorige boekjaar. Dit is nodig voor een correcte btw-aangifte in het nieuwe boekjaar. Voor het 

rekeningen houdt het programma immers rekening met de saldo's van het vorige 
jaar. Dit is in deze situatie niet de bedoeling. Daarom moet u het vorige boekjaar schrappen. U hebt het trouwens 
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n naar het volgende boekjaar, dan zal u de opmerking krijgen dat de 
overdracht van het vorige boekjaar niet volledig was. Dat klopt ook. U hebt alleen de klant- en leverancierssaldo’s 

aangifte in het nieuwe boekjaar. Voor het 
rekeningen houdt het programma immers rekening met de saldo's van het vorige 

jaar. Dit is in deze situatie niet de bedoeling. Daarom moet u het vorige boekjaar schrappen. U hebt het trouwens 


