®

LOGISTIEK–Factuurcontrole

WINGS Software

Flexibel, efficiënt & accuraat

Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE
INLEIDING
1.1.

Algemeen

3

WERKING
2.1.
2.2.
2.3.

Verrichtingen ontvangsten
Verrichtingen vooraf
Verrichtingen werking

4
5
6

FACTUURCONTROLE VOORBEELDEN
3.1.
3.2.

Voorbeeld 1
Voorbeeld 2

7
12

FACTUURCONTROLE WIJZIGEN
4.1.

Verrichtingen wijzigen

18

Wings Factuurcontrole  2

INLEIDING
1.1.

Algemeen

Het programma voor de factuurcontrole is een afzonderlijke module. Deze module
zal beschikbaar zijn vanaf de Wings Professional versie.
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WERKING
2.1.

Verrichtingen-Ontvangsten

De gebruiker geeft eerst zijn ontvangsten in. Als de factuur van de leverancier dan
binnenkomt hetzij op papier hetzij onder elektronische vorm, kan het vergelijken van
de gegevens beginnen. Na het ‘matchen’ van de factuur met de ontvangst wordt de
factuur doorgeboekt naar het aankoopjournaal.
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2.2.

Verrichtingen-Vooraf

Vooraleer met de factuurcontrole te starten is het noodzakelijk dat je vooraf enkele
instellingen controleert.
Basis-Producten

B.v. Tabblad BTW/Rekeningen in de producten

Van belang is dat er bij de producten een algemene rekening is ingevuld ofwel dat er
in de instellingen de nodige rekeningnummers werden vermeld. (Zie ook: BeheerInstellingen).

Basis-Leveranciers

B.v. BTW-regime in de leveranciers

Controleer of het BTW-regime correct is voor die leveranciers waarop u de
factuurcontrole gaat uitvoeren.

Beheer-Instellingen

B.v. Factuurcontrole aanvinken binnen tabblad Logistiek en Aankoopfacturen

B.v. Tabblad Boekhouding(1) in Beheer-Instellingen
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2.3.

Verrichtingen-Werking

De ontvangst werd ingeboekt. Enige tijd later bekom je de factuur van de
leverancier. In het voorbeeld gaat het om Wijnhandel Ployez die een aankoopfactuur
bekomt van leverancier Hugo Bernard. De bedoeling is om deze aankoopfactuur te
vergelijken met de ontvangst van de goederen. Je kan nu met de factuurcontrole
starten.

 Klik in het programma Logistiek op ‘Verrichting’
 Selecteer ‘Factuurcontrole’


Er verschijnt een scherm waar je de gegevens van de factuur kunt
ingeven om te vergelijken. Indien de leverancier zijn factuur onder
elektronische vorm heeft doorgestuurd kun je gebruik maken van
de

knop om het factuurbestand in te lezen.
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3.1.

Voorbeeld 1:

 Klik in de verrichting op


Het inleesscherm opent zich. De gebruiker klikt nu op de knop
en gaat naar de locatie waar zich het in te lezen
bestand bevindt.

 Selecteer één of meerdere bestanden voor factuurcontrole en klik
.


In het voorbeeld wordt enkel 11000006.xml geopend.



Op het inleesscherm zie je nu het in te lezen bestand. Klik op het
bestand en klik op



.

Het scherm ‘Inlezen factuurbestand’ laat ook toe een bereik aan te duiden met
[Shift ]+[]. Hierdoor zullen meerdere bestanden worden aangeboden ter
controle. Onderaan werd de knop
factuurbestand terug in te lezen.

voorzien om eventueel het
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Er verschijnt een scherm waarop je alle details van de factuur kunt
zien en kunt controleren. De gegevens van de leverancier worden
op het scherm getoond. Factuurgegevens zoals het BTW-bedrag,
het totaal factuurbedrag, de factuurnummer van de leverancier
alsook de factuurdatum en de vervaldag worden eveneens
getoond. Het betreffende document, in dit geval een XML(*) wordt
onderaan in bijlage geplaatst.

(*) XML: Extensible Markup Language is een gestructureerd tekstformaat dat
uitstekend geschikt is voor gegevensuitwisseling.
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Na controle van deze gegevens klik je
. Op het scherm
verschijnt een overzicht van de verschillende ontvangsten van
deze leverancier.

Indien bepaalde gegevens niet herkend worden kan je deze aanvullen of
manueel ingeven.

Vergelijkende criteria
 BTW-regime
 Handelskorting
 Financiële korting
 BTW-Inclusiviteit
 Munt
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In de bovenste schermhelft zie je telkens de hoofding van de
ontvangst verschijnen. De onderste schermhelft toont de
detaillijnen van de ontvangst.

De gebruiker kan selecteren welke ontvangsten met die factuur gaan betaald
worden.

Werkwijze:

 Selecteer de betreffende ontvangst(en) door op

te klikken

B.v. Ontvangst nr. 09000001


In de onderste schermhelft zien we de detaillijnen van deze
ontvangst verschijnen.
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De gebruiker kan nu de producten controleren en deze van de
ontvangst vergelijken met de factuur. In het voorbeeld zie je dat
de producten met code 1375, 1150 en 1165 overeenkomen met
de producten op de ons toegestuurde factuur.



In de hoofding merk je naast de leveranciersgegevens ook het
BTW-bedrag en het totaal te betalen bedrag van de aangeboden
factuur. Deze bedragen worden vergeleken met de bedragen van
de ontvangst onderaan.



De knop
kan gebruikt worden om bijkomende informatie
over de factuur in te plaatsen. Deze ‘Memo’ kan geraadpleegd
worden in de boekhouding met de
‘Raadplegen dagboeken’.

knop in het menu



In het voorbeeld zie je dat er bij de factuurcontrole een verschil
ontstaat op het totaal te betalen bedrag (Blijft: 36,30) en ook op
het totaal BTW-bedrag (Blijft: 6,30).



Uit verdere controle blijkt dat de leverancier voor het product
Cognac 100 l. heeft gefactureerd terwijl er maar 98 l. ontvangen
werden. Dit verklaart meteen het verschil dat de factuurcontrole
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aangeeft. De twee ontbrekende liters maken samen 30 EUR uit
en de 21% BTW hierop (6,30). Je kunt dus besluiten dat de
factuur foutief werd opgesteld ofwel dat de ontvangst verkeerd
werd ingegeven.



Indien de ontvangst foutief werd ingegeven kan je deze wijzigen. Dit kan
eenvoudig door op
te klikken in de kolom ontvangst. (Zie voorbeeld). Er
zal dan overeenstemming zijn met de aankoopfactuur die je vervolgens kunt
verwerken naar de boekhouding. Gaat het echter om een fout op de factuur,
waarbij de leverancier zoals in het voorbeeld teveel heeft gefactureerd, dan ga
je hier eigenlijk een creditnota voor vragen.

B.v. Knop

klikken laat toe om rechtstreeks de ontvangst aan te passen.



Het is wel mogelijk dat je wijzigingen aanbrengt aan de kortingen. Ook het
BTW-bedrag en het te betalen bedrag zijn aanpasbaar. Op die manier kan de
factuur correct worden doorgeboekt naar de boekhouding.

3.2.

Voorbeeld 2:

 Klik in de verrichting op


Het inleesscherm opent zich. De gebruiker klikt nu op de knop
en gaat naar de locatie waar zich het in te lezen
bestand bevindt.

 Selecteer één of meerdere bestanden voor factuurcontrole en klik
.


In het voorbeeld wordt enkel 11000007.xml geopend.
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Op het inleesscherm zie je nu het in te lezen bestand. Klik op het
bestand en klik op



.

De gegevens van de leverancier verschijnen in de hoofding. Het
BTW-bedrag en het te betalen bedrag van de factuur worden
getoond.
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Na controle van deze gegevens klik je
. Op het scherm
verschijnt een overzicht van de verschillende ontvangsten van
deze leverancier.



Hieruit blijkt dat de ontvangst nummer 4 waarop de
aankoopfactuur betrekking heeft niet verschijnt. Bij nader inzien
blijkt dat er bij de ontvangst een handelskorting van 2% werd
ingegeven. Deze korting staat ook op de factuur aangegeven:



Klik
om naar het voorgaande scherm te gaan. Daar de
korting niet onmiddelijk herkend werd vul je deze zelf in het veld
‘Handelskorting’ in. Druk [Enter ]. De volgende melding
verschijnt:
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Klik



Je merkt nu dat de ontvangst in overeenstemming is met de
aangeboden factuur en dat het totaal te betalen bedrag en het
BTW-bedrag overeenkomen. Ook de toegekende korting is nu te

en klik nadien op

zien in de hoofding. Klik

.

.
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Op dit scherm kun je nog ingrijpen op de bedragen van de financiële korting
en de handelskorting. Ook het basisbedrag en het bedrag van de BTW kun je
hier nog aanpassen indien nodig.




Het aankruisvakje
financiële korting bestaat.

is enkel actief als er een

Indien de knop
actief is, is de controle in orde. Klik dus
om de factuur te verwerken.


De factuur wordt nu verwerkt naar het aankoopdagboek.
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4.1.

Verrichtingen-Wijzigen

Bij de factuurcontrole is het dus mogelijk dat er op basis van de vergelijking tussen
de ontvangst en de factuur een aantal gegevens b.v. kortingen worden gecorrigeerd.
Deze correcties worden niet bijgehouden in de module van Wings Logistiek.
Hetzelfde geldt voor de gegevens die werden ingebracht met de ‘Memo’-knop.
Indien er toch een verkeerd gegeven werd doorgeboekt kan de gebruiker dit opnieuw
corrigeren. Het volstaat dan om in de factuurcontrole de factuur terug op te roepen
via



en de nodige wijzigingen opnieuw aan te brengen.

Indien de aankoopfactuur via factuurcontrole wordt opgeroepen om te wijzigen
is enkel ‘Bewerken’ mogelijk. Er kan dus niet afgedrukt worden.
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