WingsApp

Wings Beheersoftware

WingsApp: algemeen
Via WingsApp heeft de gebruiker de mogelijkheid om de openstaande posten en omzetten van
klanten en leveranciers te raadplegen vanop een iOS/Android smartphone en/of tablet.
Zo kan b.v. de zaakvoerder of een vertegenwoordiger op de baan de gewenste informatie
opvragen.
Ook wanneer de boekhouding van een onderneming door een externe boekhouder of
boekhoudkantoor via Wings Online Boekhouding gebeurt, biedt de WingsApp de klant de
mogelijkheid om naast de openstaande posten en omzetten van klanten en leveranciers ook
de resultatenbalans te raadplegen.
Het volstaat dat de nodige rechten ingesteld worden in Wings Online Boekhouding en dat de
gebruiker op basis van een eenvoudige installatie en registratie WingsApp activeert.

Opm.: op een smartphone wordt de taal (FR/E/NL) waarin WingsApp opgestart wordt bepaald
op basis van de taalinstelling van het gebruikte toestel.
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WingsApp: instellen
In Wings Online Boekhouding is een extra menuoptie opgenomen:

Beheer – WingsApp-gebruikers

Voer in onderstaand venster de nodige gegevens in:

Gebruikersnaam: Naar voorkeur, naam van de klant die WingsApp zal gebruiken
E-mail: E-mailadres van de gebruiker, nodig voor het versturen van de registratiemail
Taal: Nederlands, Frans, Engels of Duits
Dossier: Selecteer dossier(s) waartoe de WingsApp gebruiker toegang moet hebben
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Na bevestiging

verschijnt de volgende melding:

De klant ontvangt volgende e-mail met de nodige installatie-instructies en registratiegegevens
waarmee de WingsApp kan geïnstalleerd en gestart worden.

Beste Gebruiker,
U hebt via Wings Online toegang gekregen om de WingsApp te gebruiken. U kan deze op uw
smartphone of tablet downloaden via de App Store (Apple) of de Play Store (Google).
Volg deze link voor de installatie:
iOS: https://itunes.apple.com/be/app/wingsapp/id1327298831?l=nl&mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wings.WingsApp
Dit zijn uw registratiegegevens om uw account aan te maken.
E-mailadres : gebruiker@bedrijf.be
Sleutel: xxxxxx-xxxxxx-xxxxxx
Veel plezier met de WingsApp
Met vriendelijke groeten,
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WingsApp: installatie / registratie
b.v. installatie op Android toestel via Google Play

Klik op

Klik op

om de download/installatie van WingsApp te starten

om WingsApp uit te voeren

Bij de eerste opstart van WingsApp wordt het e-maildadres en de registratiesleutel
opgevraagd.
Er dient eveneens een door de gebruiker zelfgekozen pincode ingebracht (en herhaald) te
worden.

Klik op Registratie valideren.
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Opm.: bij het opstarten van een reeds geregistreerde versie van WingsApp dient de ingestelde
pincode ingebracht te worden, klik
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WingsApp: gebruik
Na een correcte registratie (eerste opstart) of pincode (volgende) worden alle toegankelijke
dossiers getoond:

Klik om een dossier te selecteren en de gewenste gegevens te raadplegen:



Openstaande posten: actuele situatie van de openstaande / vervallen bedragen
Omzetten: omzet per actief boekjaar

Door een optie aan te tikken wordt telkens een meer gedetailleerd overzicht getoond:
openstaande posten
omzetten

per klant

per leverancier
per document

per document

bijlage (indien aanwezig)

bijlage (indien aanwezig)
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Opm.: elk overzicht bevat bovenaan een zoekknop
; door te zoeken op een specifieke
waarde die zich in het overzicht bevindt (b.v. gedeeltelijke naam, factuurnummer, bedrag, …),
kan de inhoud ervan verfijnd worden.

Opm.: gebruik

(linksbovenaan) om naar een vorig venster te gaan

Opm.: naast de gebruikelijke menuopties voor het raadplegen van openstaande posten en
omzet bevat het venster volgende knoppen:




activeert volgend menu:

geeft toegang tot een ander dossier
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