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1. Inleiding
1.1. Wings voorschotten
1.1.1 Algemeen
Het werken met ‘Voorschotten’ is beschikbaar vanaf Wings Professional. Het is mogelijk
om deze module op inactief te plaatsen, voor wie zonder voorschotten werkt. De module
is geïntegreerd in het pro forma gebruik in Wings.

1.1.2 Specifiek
Op een klantenorder aangemaakt op een particuliere klant kan een voorschotbedrag
worden ingegeven. De betaling van dit voorschotbedrag kan eveneens worden
ingegeven. Vervolgens kan ofwel een voorschotfactuur ofwel een pro forma worden
aangemaakt. (*) Dit alles wordt verwerkt naar de boekhouding.
(*) Indien het een voorschotfactuur met betaling betreft worden beide verwerkt naar de
boekhouding. Betreft het een pro forma dan dient de betaling in de boekhouding te
worden ingegeven.

KLANTENORDER
VOORSCHOT
VOORSCHOTFACTUUR
(mét betaling)

FACTUUR
(geen betaling)

PRO FORMA
(geen betaling)

BOEKHOUDING

INGAVE BETALING
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2. Instellingen
2.1. Wings voorschotten Instellingen
2.1.1 Controleer: Beheer/Instellingen/Logistiek/Voorschot(1)

Bespreking van dit scherm:

Door het vakje aan te vinken worden de voorschotten geactiveerd. Hiertoe wordt een
artikel gebruikt (in het voorbeeld ART VOORSCHOT). Best is hiervoor een niet stock
artikel aan te maken waarop ook geen kortingen van toepassing zijn.

Zowel voor de pro forma als voor de factuur kan een commentaar in de detaillijnen
worden gegenereerd.



In de commentaarlijnen kan met variabelen worden gewerkt. Gebruik hiertoe
[Ctrl]+[F].
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Om te vermijden dat steeds de omschrijving van het voorschotproduct moet
worden gebruikt, wordt de mogelijkheid geboden een specifieke omschrijving
in te geven naargelang het voorschotfactuur/pro forma of levering/factuur
betreft.

2.1.2 Controleer: Beheer/Instellingen/Logistiek/Voorschot(2)

Bespreking van dit scherm (deze bespreking behelst enkele pagina’s in deze
handleiding):

(zie rode kader bovenaan in de afbeelding op p. 5)
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Hier kunnen de velden die voor het voorschot gebruikt worden ingesteld worden als
wijzigbaar en enterveld. Aan bepaalde velden kunnen standaardwaarden worden
toegekend.
• Voorschotbedrag: voorschotbedrag inclusief BTW.
• Basis bedrag: voorschotbedrag exclusief BTW.
• BTW Code: standaardwaarde is de BTW code van het voorschotproduct.
• Pas leveren indien betaald: het order wordt pas geleverd als het voorschot
betaald is. (*)
• Pas bestellen indien betaald: deze instelling heeft vooral te maken met de
verrichting ‘Te bestellen producten’. Er zal dus enkel worden doorbesteld als het
voorschot betaald werd. (*)
• Aparte factuur: voor een afzonderlijke voorschotfactuur met het voorschotproduct
(Zie ook: 2.1 Instellingen – voorschotproduct). (zie rode kader p. 5)
(*) deze standaardwaarden verschijnen bij de ingave van het order.
Voor de standaardwaarde ‘Aparte factuur’ kunnen er nog diverse selecties opgegeven
worden:

• Nee: dit betekent dan per order een factuur.
• Ja: dit betekent dan de factuur min het saldo.
• Als voorschot < totaal bedrag: dit betekent dat er geen apart voorschotfactuur
gemaakt wordt als het voorschot het volledige bedrag van de factuur bedraagt.
• De standaardwaarden voor Datum betaling, Betalingswijze, Bedrag betaald,
Commentaar: kunnen worden ingevuld op dezelfde wijze als bij betaling op
leveringen. Zo kan bepaald worden of de order-/systeemdatum moet worden
voorgesteld en of de betalingswijze van bij de klant en het resterend bedrag
worden getoond. (zie printscreen bij 2.1.2)
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Voorschot opvragen bij opslaan (zie rode kader in afbeelding p.5)

Bij het opslaan van het order zijn er nog een aantal instellingen:
• Nee: er wordt geen voorschot opgevraagd.

• Vragen: er wordt gevraagd om het voorschot op te slaan bij een
nieuwe/gewijzigde verrichting.
• Nieuw: enkel bij nieuwe verrichtingen wordt gevraagd om het voorschot op te
slaan.
• Ja: het voorschot wordt opgeslagen

→

Bij een niet betaald voorschot kan gekozen worden om een voorschot pro
forma aan te maken of een voorschotfactuur. Er kan ook geopteerd worden
om gewoon de keuze te laten en dus te vragen wat er moet worden
aangemaakt.
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• Indien aangevinkt wordt er aangegeven dat het voorschot altijd moet betaald
worden. Wordt er in het scherm ‘Voorschotdetails’ toch geen betaling van het
voorschot ingegeven dan verschijnt het volgende scherm:

2.1.3 Controleer: Beheer/Instellingen/Logistiek/Afdrukken(1)

Instellingen die bepalen of bij het wegschrijven van een order mét voorschot ook
onmiddellijk de voorschotfactuur of –proforma moet worden afgedrukt.
• Nee: er gebeurt geen afdruk.
• Vragen: vraag bij ingave of wijziging om al dan niet af te drukken.
• Nieuw: enkel bij nieuwe verrichtingen de vraag stellen
• Ja: er is een automatische afdruk.
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2.1.4 Controleer: Beheer/Instellingen/Logistiek/Kassa(1)
Bij de kassaverkopen kan bepaald worden dat het voorschot moet betaald zijn.

2.1.5 Controleer: Beheer/Instellingen/Logistiek/Kassa(2)
Instellingen die bepalen of bij het wegschrijven van een kassaverkoop mét voorschot ook
onmiddellijk de voorschotfactuur of –proforma moet worden afgedrukt.
→

Binnen de kassamodule kan enkel op niet-kassaklanten (particuliere klanten)
een voorschot ingeven worden.

2.1.6 Controleer: Beheer/Instellingen/Logistiek/Voorkeuren(2)
Bij de kleurinstellingen zijn hier twee extra opties gevoegd: Voorschot en
Voorschot(achtergrond). Deze bepalen de manier waarop de voorschotlijnen in de
verrichtingen op het scherm getoond worden.
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3. Verrichtingen
3.1. Wings Ingave Orders
Ga in Wings Logistiek naar Verrichting/Orders. Kies een klant. Ga nu naar het tabblad
Voorschot. U krijgt onderstaand beeld:

3.1.1 Algemeen
Teneinde op een klantenorder een voorschot te kunnen ingeven werd er een tabblad
‘Voorschot’ voorzien.
Tabblad Voorschot
•

BTW-code van het voorschotproduct. (zie ook: Beheer/Instellingen/Logistiek/Voorschot)

• Voorschot:
Dit is het voorschotbedrag. Via
kan het bedrag met +/- 10%
verhoogd/verlaagd worden. (Basis, BTW en Totaal verschijnen nu,
inclusief/exclusief BTW is mogelijk).
•

Het order mag worden uitgeleverd als het voorschot betaald is.
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•

Geeft aan dat bij Te bestellen producten optie Doorbestellen de producten van dit
order pas mogen doorbesteld worden indien het voorschot betaald is.

•
Enkel van toepassing indien het voorschot via een pro forma wordt betaald.
Wanneer het order wordt uitgeleverd moeten zowel de levering als het voorschot
gefactureerd worden.
o Ja
Indien men telkens twee aparte facturen wenst
o Als voorschot < totaal bedrag
Als het voorschotbedrag kleiner is dan het te betalen
bedrag volgt er een afzonderlijke voorschotfactuur.
o Neen
Indien alles op één factuur mag.



Ingave betaling (= de betalingsdetails ingeven)
Ga naar Verrichting/Orders, tabblad Voorschot

Hier kunnen de betalingsdetails ingegeven worden. Wordt er niets ingevuld, dan wordt
het voorschot als ‘niet betaald’ beschouwd.
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Als bij Beheer/Instellingen werd opgegeven dat het voorschot dient te worden
opgevraagd verschijnt bij het opslaan van het order het volgende scherm:

3.1.2 Het betaalde voorschot
Indien een betaald voorschotbedrag werd ingegeven zal het programma voorstellen om
gewoon een order of een voorschotfactuur aan te maken (of beide). Een
voorschotfactuur bevat ook de betalingsinformatie. De nummers van deze verrichtingen
verschijnen op het tabblad Voorschot in het vak Voorschotfactuur.

B.v.
Ga naar Verrichting/Orders. Kies een klant, en ga naar het tabblad Voorschot.
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U ziet dus dat er bij “Voorschotfactuur” bv V01-15000002 staat.

→

De voorschotfactuur wordt afgedrukt en geeft het volgende beeld:

B.v. Voorschotfactuur met het voorschotartikel
→

Bovenaan wordt de commentaarlijn voor de voorschotfactuur
getoond. Het voorschotproduct komt uit de instellingen. (Zie ook:
Beheer-Instellingen-Voorschot(1)).

Bij een betaalde voorschotfactuur verschijnt de volgende indicatie op het tabblad
Voorschot
B.v.



Een betalingswijze kan gekoppeld worden aan een verwerkingsrekening. (Zie
ook: Basis – Hulpbestanden – Betalingswijzen). Vergeet ook niet om deze
betalingen te verwerken.
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3.1.3 Geen voorschot
Er werd geen voorschotbedrag ingegeven, het programma vraagt om gewoon het order
af te drukken.

3.1.4 Het niet betaalde voorschot
Er werd een voorschotbedrag ingegeven maar geen betaling.

Er kan gekozen worden om een factuur of een Pro forma af te drukken. Bij de keuze
geeft dit het volgende voorbeeld:

B.v. Voorschot Pro forma met het voorschotartikel
→

Bovenaan wordt de commentaarlijn pro forma getoond. Het
voorschotproduct komt uit de instellingen. (Zie ook:
Beheer/Instellingen/Voorschot (1))

→

Vervolgens kan dan gekozen worden om het order af te drukken
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Bij de keuze

wordt volgende vraag gesteld:

Bij de keuze ‘Voorschotfactuur’ wordt een voorschotfactuur afgedrukt, bij de keuze ‘order’
wordt gewoon het order van de klant afgedrukt.

B.v. Voorschotfactuur met het voorschotartikel (geen betaling)
In dit geval wordt de factuur betaald in de boekhouding. Bij een betaalde
voorschotfactuur verschijnt de volgende indicatie op het tabblad Voorschot.
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3.1.5 Compleet overzicht

KLANTENORDER
VOORSCHOT
VOORSCHOTFACTUUR
(mét betaling)

FACTUUR
(geen betaling)

PROFORMA
(geen betaling)

BOEKHOUDING

INGAVE VAN DE
BETALING

INGAVE VAN DE
BETALING
UITLEVEREN PROFORMA
PROFORMA

Het vak ‘Voorschotfactuur’ bevat de nummer van de
aangemaakte voorschotfactuur. De betaling van het
voorschot wordt in een apart vak getoond. De
betaling dient verwerkt te worden naar de
boekhouding.

Voorschotten

In deze vakken verschijnen de nummer
van de aangemaakte pro forma en de
betaling hiervan in de boekhouding.
De pro forma moet uitgeleverd zijn in
de logistiek..
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3.2. Wings orders uitleveren
3.2.1 Methode

Ga naar Verrichting/Orders uitleveren…

Bij het uitleveren van orders zijn er, met betrekking tot de voorschotten en hun betaling
extra selecties voorzien:
Betaald: selecteer niet-, gedeeltelijk- of volledig betaald.
t/m: datum vóór dewelke de laatste betaling op het order
moet gebeurd zijn.

(*)B.v. Niet/gedeeltelijk om de niet én gedeeltelijk
betaalde te kunnen selecteren.

Hoofding
Er zijn drie extra kolommen in de hoofding inzake de voorschotten:
Druk op het pijltje aan de rechterkant om de overige kolommen te zien (zie pijl hieronder).
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Je bekomt nu deze kolommen:

3 extra kolommen bij “Orders uitleveren”
Voorschot

Het voorschotbedrag op het order (in de verrichtingsmunt)

Betaald (Logist.)

Bedrag betaald in de Logistiek op de voorschotfactuur (in de verrichtingsmunt)

Betaald (Boekh.)

Bedrag betaald in de Boekhouding op de voorschot-Pro Forma of Voorschotfactuur (in
basismunt)
Detail
In de detailgrid verschijnt automatisch een voorschotlijn

Deze kan in een aparte kleur worden weergegeven. (Zie ook: Voorkeuren(2)).

3.2.2 Wings Orders uitleveren - voorbeelden
Voorbeeld 1
Ordernr 15000012 – Voorschot betaald –> Voorschotfactuur
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Indien het een order met een betaald voorschot betreft, zal het voorschotbedrag
via een voorschotfactuur worden gefactureerd.
→

De lijn met het voorschotartikel moet mee worden uitgeleverd, zodat
het voorschot van het totale bedrag kan worden afgetrokken. Wie
met deelleveringen werkt en dus telkens maar een deel van het
voorschot in mindering wil brengen, kan dit uitvoeren door de kolom
Te leveren te manipuleren.

Voorbeeld 2
Ordernr 15000012 – Voorschot betaald –> Eindfactuur



Op de eindfactuur wordt dan een negatieve voorschotlijn toegevoegd en wordt op
die manier het saldo gefactureerd.



Een order met voorschot waarvoor Pas leveren indien betaald is aangevinkt en dat
niet volledig betaald is, kan niet uitgeleverd worden.

Voorbeeld 3
ProForma – Voorschot niet betaald –> Artikel voorschot
Voor een order met niet betaald vooschot (en dus met voorschot-proforma, gebeurt de
facturatie anders):
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Uitleveren Pro Forma
→
De Pro forma wordt afgedrukt en de betaling wordt uitgevoerd in de
boekhouding. De Pro forma wordt uitgeleverd met het betaalde
voorschot (Verrichtingen – Proforma’s uitleveren) en er wordt hiervan
een factuur gemaakt.



Het scherm Pro forma’s uitleveren biedt de mogelijkheid om gewone of voorschot
pro forma’s te selecteren. Ook kan automatisch de einddatum van de huidige
periode (de eerste nog niet afgesloten periode) ingevuld worden voor de selectie
tot en met. Klik hiertoe op

.

Voorschotfactuur

→

Het tabblad voorschot in het order ziet er thans als volgt uit:
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→

Daar de betaling is uitgevoerd in de boekhouding kan het order nu
worden uitgeleverd en gefactureerd: B.v. Levering/Factuur



Op de eindfactuur wordt dan een
negatieve voorschotlijn toegevoegd en wordt op die manier het saldo
gefactureerd.
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B.v. Voor ordernummer 15000026 is het betaalde voorschot gelijk aan het te betalen

bedrag. Bij Ordernummer 15000027 bedraagt het betaalde voorschot 12.45 EUR.
Er is dus nog een restant (49.77 EUR) dat moet worden gefactureerd. Hierdoor
komt het factuurtotaal op 60.22 EUR te liggen.



Indien het betaalde voorschot gelijk is aan het te betalen bedrag zal een
voorschotfactuur worden aangemaakt. Bij het uitleveren van het order wordt dan
enkel het nog resterende saldo gefactureerd.



Naast de negatieve voorschotlijn zal ook de
positieve voorschotlijn van de voorschot-pro forma aan de levering worden
toegevoegd. Deze heffen mekaar op zodat het totale bedrag in één keer wordt
gefactureerd. Tevens zal dit de voorschot-proforma ‘afpunten’ en als
‘uitgeleverde pro forma’ markeren.
Vóór de levering wordt aangemaakt zal een
voorschotfactuur worden gecreëerd en zal bij het leveren zelf enkel het saldo
worden gefactureerd.
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4. Opmaak
4.1. Variabelen Opmaak
Nieuwe variabelen in verband met voorschotten:
Te gebruiken op het order:
•

ADVAMT:
Voorschotbedrag

•

ADVBLOCKDEL:
Is order geblokkeerd voor levering tot voorschot is betaald?

•

ADVBLOCKTORD:
is order geblokkeerd voor doorbestellen tot voorschot is betaald?

•

ADVINVNBR:
nummer van de voorschotfactuur

•

ADVPROFNBR:
nummer van de voorschot-pro forma

•

ADVINVOGMNBR:
OGM-nummer van de voorschotfactuur

•

ADVPROFOGMNBR:
OGM-nummer van de voorschotpro-forma

Te gebruiken op de voorschotfactuur/pro forma:
•

ADVORDRNBR:
Het nummer van het order waarvoor het voorschotdocument gemaakt is

•

ADVORDRDATE:
Datum van het order ….

•

ADVORDRCUSTREF:
Referentie van het order…

•

HEADISADVANCE:
Is het huidige document een voorschotdocument?
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•



LINEISADVANCE:
Is de huidige lijn een voorschotlijn?
Deze variabelen kunnen ook gebruikt worden in de omschrijving van het
voorschotproduct of in de tekst van de voorschotcommentaren (Zie ook
Beheer-Instellingen-Logistiek-Voorschot). Gebruik [Ctrl]+[F]

B.v. Variabelen

beschikbaar bij
de commentaren
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5. Kassa
5.1. Voorschotbetalingen

→

In de kassa worden de voorschotbetalingen verwerkt zoals betalingen
op een levering of kassaverkoop. Indien er voorschotten ingegeven
zijn in de kassamodule zullen deze verschijnen op het kassaverslag.
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6. Te bestellen producten
6.1. Lijst te bestellen producten

Indien op de lijst te bestellen producten de optie ‘Doorbestellen’ wordt aangevinkt zullen
orders gemarkeerd als ‘Pas bestellen indien betaald’ niet mee opgenomen worden in de
lijst.
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7. Afsluiting
7.1. Periode afsluiting

B.v.1 Succesvolle test op de voorschotten bij een periode-afsluiting.

→

Bij de periode-afsluiting worden de voorschotten getest. In de test wordt
nagegaan of er pro forma’s in de af te sluiten periode zitten die nog niet zijn
uitgeleverd en waar in de boekhouding een betaling aanhangt met een
datum in de af te sluiten periode.

B.v.2 De test geeft aan dat er een volledig betaalde pro forma niet werd gefactureerd

in de periode die gaat afgesloten worden.
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