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1.  CODA- of XML-bestanden? De WINexpert+ doet beid e.

Belgische  banken behoren  (nog  altijd)  tot  de  meer  vooruitstrevende  banken in  Europa  als  het  gaat  om
elektronisch  bankieren.  Zij  richtten  reeds  lang  geleden  de  BBA  (Belgische  Banken  Associcatie)  op  om
gestandaardiseerd electronisch te kunnen communiceren met hun klanten.

Voor  het  electronisch  overmaken van de  dagafschriften  werd  een systeem ontwikkeld,  CODA genaamd.
Software  moest  maar  rekening  houden  met  de  technische  beschrijving  daarvan  om  de  (gelijkvormige)
elektronisch afschriften van iedere bank te kunnen verwerken.

Vanaf 2014 werden de Europese banken, dus ook de Belgische, verplicht die afschriften in (ook) XML-vorm te
verstrekken. Deze XML-structuur is nieuwer en biedt op zich meer mogelijkheden dan CODA.

Dan  kan  XML  in  technische  termen  'beter'  zijn,  CODA  blijkt  voor  de  meeste  banken  en  hun  klanten
ruimschoots te volstaan. Gelet op de reeds gedane investeringen in CODA is er  weinig druk om over te
stappen op de nieuwere XML-versie.

Aan de Europese verplichting om (ook) XML-bestanden aan te bieden wordt inmiddels weliswaar voldaan,
maar soms zonder de meerwaarde daarvan te benutten.

De WINexpert+ kan beide vormen inlezen, zelfs door elkaar (als u van sommige banken de CODA-vorm krijgt
en van andere banken de XML's).

Het volstaat bij het inschrijven van de financiële verrichtingen met de RECHTERmuistoets op de knop 'Inlezen
dagafschrift' te klikken om een menuutje op te roepen om uw keuze te maken. Deze keuze blijft onthouden
totdat u deze wijzigt.
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Klik met de RECHTERmuistoets
om dit menuutje op te roepen



2.  Dagafschriften in CODA- of XML-bestanden:

Isabel, CodaBox of uw bank verstrekt u CODA- of XML-bestanden met daarin de dagafschriften. U krijgt er
doorgaans ook een PDF-document bij met alle informatie zoals het dagafschrift er op papier uit zou zien.

Soms bevat een XML-bestand meerdere dagafschriften. De WINexpert+ toont ze u allemaal en u kunt ze stuk
per stuk kiezen om in te lezen. Voor de CODA-bestanden houden we het op één afschrift per bestand.

Van  ieder  verwerkt  dagafschrift  noteert  de  WINexpert+  het  IBAN-nummer  van  de  bankrekening,  het
volgnummer van het afschrift en de datum in het logboek. Deze combinatie is uniek. Als u per ongeluk een
reeds verwerkt dagafschrift opnieuw zou proberen inlezen, dan krijgt u een waarschuwing te zien.

Die waarschuwing kunt u negeren, omdat u bijvoorbeeld gewoon de inhoud van het dagafschrift nog eens wilt
zien, zonder opnieuw te willen registreren.

Aan de hand van het logboek ziet de WINexpert+ of alle dagafschriften uit een CODA- of XML-bestand zijn
verwerkt. Dat bestand is dan niet langer nuttig. In het overzicht zijn die bestanden blauw gekleurd. U kunt die
bestanden dan verwijderen door er dubbel op te klikken. Zo houdt u het aantal bestanden beperkt.

Opgelet: 
Na afsluiting van het boekhouddossier bevat het werkdossier nog enkel het logboek van het

boekjaar waarin u werkt.

Eventueel niet-gewiste, heel oude dagafschriften worden dan ook niet langer blauw gekleurd.

Als u die oude dagafschriften toch per ongeluk opnieuw zou aanduiden om opnieuw te
verwerken, dan verwittigt de WINexpert+ u, dat de actieve boekhoudperiode niet past bij de

datum van het gekozen afschrift.

Dit document is afkomstig van de website www.ciro.be.
Daar vindt u nog meer nuttige informatie in PDF-formaat. - 3 - 

Reeds verwerkte dagafschriften
krijgen een blauwe achtergrond

Reeds verwerkte bestanden
krijgen een blauwe achtergrond.

Dubbelklik om ze te wissen.



3.  De werkwijze in woorden:

1. U downloadt de CODA- of XML-bestanden (Isabel of banken) of krijgt ze toegezonden door CodaBox
en slaat ze op in een mapje op uw computer. 

2. In het scherm van het inschrijven van een financiëel dagboek drukt u op de knop 'Inlezen CODA-
dagafschrift' of 'Inlezen XML-dagafschrift'. (Klik met de RECHTERmuistoets op die knop om de keuze
CODA of XML te kunnen maken.) 

3. Eenmalig kiest u dat mapje van punt 1. U krijgt dan een overzicht te zien van alle dagafschriften in de
beschikbare CODA- of XML-bestanden. U houdt (best) een aparte map aan voor de CODA- en een
andere map voor de XML-bestanden.

4. Uit het getoonde overzicht kiest u een dagafschrift door er op te klikken (of dubbel te klikken mits niet
in de eerste kolom) en met een druk op een knop te bevestigen.

5. De WINexpert keert terug naar het inschrijfscherm en vult dat met het dagafschrift.

6. Vervolgens legt hij de boekhoudkundige verbanden voor zover hij  die kent. Er zijn speciale codes
voor  betalingen aan leveranciers,  ontvangsten van klanten,  betaling van Btw,  ontvangst  van Btw,
enzovoort. De daarbij passende grootboekrekening verschijnt op het scherm als voorstel.

7. Dan leest hij de IBAN-nummers uit het dagafschrift en kijkt of de boekhouding klanten of leveranciers
bevat met dat IBAN-nummer. De passende klant of leverancier verschijnt op het scherm als voorstel.

8. Vindt hij er geen, dan kijkt hij a) of er overeenstemmende OGM's zijn (het befaamde nummer met de
+++ of *** of RF), b) anders een perfecte overeenstemming in de naam en c) als laatste een perfecte
overeenstemming in  het  openstaand bedrag.  De passende  klant  of  leverancier  verschijnt  op  het
scherm als voorstel.

9. Vervolgens kijkt u op het scherm het voorstel na. Door met de muis op het regelnummer te klikken
kunt u de CODA- of XML-codering zien en de reden ('HIT')  van overeenkomst. Die kunt u ook in een
overzicht laten afdrukken.

10. U verfijnt het voorstel totdat het helemaal 'klopt' en registreert het dagafschrift.

11. De WINexpert+ registreert uw verfijningen / aanpassingen om de volgende keer een beter voorstel te
kunnen maken.

12. De WINexpert+ leert dus steeds bij, zodat hij steeds meer kan voorstellen en u dus meer en meer
werk uit handen neemt.
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4.  De werkwijze in beeld:
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Kies het financiële boek ...

... en klik hier.

Kies éénmalig de map waarin
u de XML-of CODA- bestanden

opsloeg (de WINexpert+ onthoudt
die per type bestand)

Reeds verwerkte dagafschriften
krijgen een blauwe achtergrond

Reeds verwerkte bestanden
krijgen een blauwe achtergrond.

Dubbelklik om ze te wissen.

Dubbelklik op een lijn om
het dagafschrift te kiezen ...

... of druk na uw keuze
op deze knop

Klik daarna hier om de
XML of CODA-bestanden

in te lezen
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De WINexpert+ stelt het
dagafschrift voor

... om de bruikbare
informatie te zien ...

... met ook de reden
waarom de WINexpert+

kiest voor rekening,
klant of leverancier

Klik op een regelnummer
voor onderstaand menu en

klik op de eerste optie ...



Van dat detail per regel op het scherm kunt u ook een afdrukje maken, handig om grote dagafschriften voor te
bereiden.  Kies  daarvoor  de  volgende  optie  uit  het  menuutje,  2.  Lijst  details  XML-dagafschrift  (als
voorbereiding).
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Aanwijzing wat nog te
doen alvorens het

dagafschrift te registreren

De reden waarom
de WINexpert+

kiest voor rekening,
klant of leverancier



5.  Hoe brengt u de verfijningen / correcties aan?

• Overal waar de rekening *59.999 staat vervangt u die door het passend grootboekrekeningnummer.

• Overal waar het klantennummer 0 is zoekt u de juiste klant op of maakt u een nieuwe fiche aan.

• Overal waar het leveranciersnummer 0 is zoekt u de juiste leverancier op of maakt u een nieuwe fiche
aan.

• Overal waar het klanten- of leveranciersnummer  niet 0 is, controleert u of de naam van de klant /
leverancier in de boekhouding overeenstemt met die u in het blauwe balkje (dat is de naam uit het
bankafschrift) ziet. Klopt dat niet, dan zoekt u de juiste fiche op (door in het nummerveld een deel van
de naam in te typen zoals u ziet  in het blauwe veld) of maakt u er een nieuwe voor aan (op het
blauwe veld klikken stelt een nieuwe fiche voor).

Met  het  registreren  van  het  financiëel  dagboek  registreert  de  WINexpert+  ook  de  verfijningen,  die  u
aanbracht. Die zal hij de volgende keer automatisch voorstellen.

Opmerking:  als  u  een  voorgestelde  '*59.999 rekening'  of  een  voorgestelde  '0'  als  nummer van  klant  of
leverancier verfijnt door de juiste nummers in te typen, kijkt de WINexpert+ meteen de andere regels na om
(indien mogelijk) die nieuwe kennis meteen toe te passen.
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Klik op de blauwe lijn van
een nieuwe leverancier ...

... om versneld een nieuwe
fiche aan te maken

Met deze nieuwe kennis
past de WINexpert+ het

vooorstel verder aan



6.  Hoe ziet u wat er in het XML-bestand staat? Of in CODA?

Als de bestandsnaam eindigt op .xml kunt u er op dubbelklikken om uw standaard browser op te roepen. Die
toont dan de 'technische' inhoud van het XML-bestand. Dat kan NIET met CODA-bestanden.

Als u wilt zien wat de WINexpert+ er aan informatie uithaalt
• kiest u in het boekhoudprogramma het dagafschrift om in te lezen
• laat u dat voorstellen op het scherm
• klikt u op het regelnummer
• en kiest u uit het oppoppend menuutje voor '1.  Toon detail regel electronisch dagafschrift'.

Dan ziet u de voor de WINexpert+ bruikbare informatie met op de laatste regel de 'HIT', de reden waarom de
WINexpert+ een grootboekrekening, klant of leverancier als voorstel heeft gekozen.

Dit is per regel. In hetzelfde menuutje kunt u ook voor de volgende optie kiezen '2. Lijst details electronisch
dagafschrift (als voorbereiding)'. Dat is een afdruk met voor iedere regel de informatie zoals u hierboven voor
één regel kon oproepen. Deze lijst is ideaal om grote dagafschriften met veel onbekenden eerst op papier
voor te bereiden alvorens u begint met het voorstel te verfijnen.

7.  De WINexpert+ leert bij iedere registratie van een dagafschrift bij?

Inderdaad,  bij  iedere  registratie  van  een  een  CODA-  of  XML-dagafschrift  in  de  boekhouding  leert  de
WINexpert+  bij.  Bankcodes  met  IBAN-nummers  worden  gecombineerd  met  grootboekrekeningen  met
(doorgaans) klanten- of leveranciersfiches. Die registreert de WINexpert+ tegelijk met de inschrijving van het
financiëel dagboek.

U kunt er echter ook voor kiezen tussentijds die kennis op te slaan door 
• op een regelnummer te klikken
• uit het oppoppende menuutje te kiezen voor '5. Registreer aangeleerde combinaties'.

Zo kunt u grote dagafschriften in meerdere keren verwerken. Roep het dagafschrift op, laat het voorstellen,
breng wat verfijningen aan en registreer de aangeleerde combinaties. Als u dan op de knop 'Wis scherm'
drukt of het scherm verlaat zonder de boeking te registreren, dan blijft  de aangeleerde kennis behouden.
Zodra u het dagafschrift opnieuw laat voorstellen past de WINexpert+ de nieuwe kennis automatisch toe.
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Klik hier om tussentijds de
aangeleerde combinaties

te registreren



8.  Het gaat om unieke combinaties?

Vrijwel  iedere  beweging  op uw dagafschrift  heeft  één  of  meerdere  codes,  die  tesamen de aard  van  de
verrichting aanduiden en dus ook het grootboekrekeningnummer.

Echter komt het voor, dat de codes in het ene geval het ene en in het andere geval iets anders betekenen,
afhankelijk van het IBAN-nummer.

Als u dat tegenkomt, kunt u eenvoudig het IBAN-nummer toevoegen aan de codes. Dan weet de WINexpert+
met die combinatie een ander grootboekrekeningnummer te moeten kiezen.

Daarvoor 
• klikt u op het regelnummer in het financiële dagboek 
• en kiest u uit het oppoppende menuutje voor '3. Verfijn deze bankcodes door er het IBAN-nummer in

op te nemen'.

Ook komt het voor, dat er géén bankcodes vermeld worden. In dat geval kent de WINexpert+ automatisch zelf
codes toe, soms uitgebreid met het IBAN-nummer.

9.  Waar kunt u die unieke combinaties zien (en eve ntueel wijzigen)?

Daarvoor 
• klikt u op het regelnummer in het financiële dagboek
• kiest u uit het oppoppende menuutje voor '4. Beheer van bankcodes en IBAN-nummers'.

U krijgt  dan een scherm met een overzicht  te zien.  Wilt u  iets  opzoeken? Gebruik  de toetsencombinatie
'Ctrl+F'.

Wilt u er iets aan veranderen?
• Klik dan met de rechtermuistoets op een lijn
• Kies uit het oppoppend menuutje voor bijvoorbeeld de schrapping van die lijn, een aanpassing van

een IBAN-nummer, enzovoorts.

Vergeet niet om te registreren alvorens het scherm te verlaten. Dan pas worden de wijzigingen opgeslagen.
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10.  CODA- en XML-bestanden, werk- en veiligheidsko pieën

De  CODA-  en   XML-bestanden  zijn  externe  bestanden  en  worden  niet opgenomen  in  de  werk-  en
veiligheidskopieën.

Als u ze prompt na gebruik wist (door een dubbelklik in het overzicht van de "Inhoud dagafschriften ..." of in
Windows  Verkenner)  heeft  u  ze  niet  meer.  Dit  heeft  gevolgen  als  u een  eerdere  kopie  van  het  dossier
gebruikt, zo het boekhouddossier in tijd terugdraait en u ze opnieuw nodig zou hebben.

Tip:   bewaar  de  CODA-  en  XML-bestanden  een  poosje  (minstens  zo  lang  als  uw Btw-aangifteperiode,
kwartaal of maand). De WINexpert+ toont duidelijk welke dagafschriften u reeds verwerkte en vraagt u zelfs
nog om een bevestiging als u per ongeluk zo eentje opnieuw zou kiezen.

De vermelding in het logboek welke dagafschriften reeds ingelezen zijn, maakt wèl deel uit van deze kopieën.
Het  is  juist  net  in  dit  logboek,  dat  de WINexpert+  leest  of  een  dagafschrift  (combinatie  IBAN-nummer +
volgnummer + datum) reeds verwerkt is of niet. U ziet dus altijd de actuele toestand.

Voorbeeld:  u heeft in een map 10 CODA- of XML-bestanden van de afgelopen drie weken en daarvan de 10
dagafschriften allemaal ingelezen. U gebruikt een veiligheidskopie om uw dossier één week terug te draaien
in  tijd,  toen  u  nog  maar  7  dagafschriften  had  ingelezen.  Kijkt  u  dan naar  het  overzicht  "Inhoud  CODA-
dagafschriften" (of "Inhoud XML-dagafschriften"), dan ziet u welke van die 7 dagafschriften dat zijn. U ziet dan
ook de 3 dagafschriften, die u (opnieuw) moet verwerken.

Tip:   bewaar de CODA- en XML-bestanden ook nog eens in een afzonderlijke map, waarin de WINexpert+
niet kijkt. Immers, niet altijd kunt u bij uw bank 'heel oude' bestanden opnieuw opvragen.

11.  Welk financiëel dagboek past bij welk IBAN-num mer / bankrekening?

De eerste keer, dat u van een bankrekening de CODA- of XML-dagafschriften leest, zal de WINexpert+ er
nog geen melding van vinden in het  logboek. Zodra het  voorstel  op uw scherm staat adviseert  hij  u het
gekozen financiëel dagboek na te kijken. Bij de registratie van het dagafschrift in de boekhouding noteert hij
ook welk dagboek u koos.

Bij  de volgende keren, dat  u CODA- of  XML-dagafschriften leest  van die bankrekening,  zal  hij  het  juiste
dagboek meteen voorstellen. Wijkt u om een of andere reden af van dat voorstel, dan zal de WINexpert+ u
daarop attenderen bij  het registreren van het dagafschrift in de boekhouding en u de mogelijkheid bieden
alsnog een ander financiëel boek te kiezen.

Ook als  u  de  naam van het  financiële  dagboek  heeft  aangepast  (niet  enkel  de  eerste  8  tekens)  zal  de
WINexpert+ u vragen het passende financiële dagboek te kiezen.

Het is altijd uw keuze, die de WINexpert+ zal registreren en de volgende keer zal voorstellen.

Zoals altijd bij automatische voorstellen, toch eventjes controleren, want eens u abuisievelijk
een afwijking heeft geregistreerd, zal die afwijking voortaan voorgesteld worden.

Tip:   kijk regelmatig na of de financiële dagboeken mooi op elkaar aansluiten (begin- en eindsaldi) zonder
dubbele  of  ontbrekende  afschriften.  Dat  kunt  u  eenvoudig  doen  in  het  menu  'Dagboeken',  menupunt
'Opmerkingen'.
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12.  Handigheidjes

a.)  Klik met de linkermuistoets op het lijnnummer voor een opspringend menuutje om 

1. het detail van de CODA- of XML-lijn te tonen, zoals de bank de gegevens aanlevert en de
WINexpert+ kan gebruiken (de WINexpert+ breidt sommige codes uit) 

2. een lijst hiervan af te drukken, handig om grote dagafschriften voor te bereiden

3. sommige combinaties van bankcodes hebben voor uw boekhouding meerdere betekenissen,
afhankelijk van wie de 'tegenpartij' (schuldeiser / schuldenaar) is; door het IBAN-nummer van de
tegenpartij op te nemen in die combinatie, wordt deze weer uniek, zodat de WINexpert+ de volgende
keer automatisch de grootboekrekening / klant / leverancier kan voorstellen

4. de aangeleerde kennis (wat uit de boekhouding past bij wat uit het CODA- of XML-dagafschrift) te
bekijken en eventueel aan te passen

5. de aangeleerde kennis tussentijds op te slaan; handig om grote dagafschriften in meerdere keren af e
werken.

(N.B. met de rechtermuistoets op dat lijnnummer klikken roept het vertrouwde menuutje op om lijnen tussen te
voegen of te wissen).

b.)  Klik met de linkermuistoets op de getoonde klant / leverancier in het vakje met de blauwe achtergrond
(onder de mededeling) om

• versneld een nieuwe fiche aan te maken (als het nummer van de fiche nog 0 is)
• versneld een bestaande fiche aan te passen (als het nummer van de fiche niet  0 is).

c.)  Dubbelklik in het veld van het fichenummer  klant / leverancier om meteen de openstaande (niet-
afgepunte) historieklijnen te zien.

De mogelijk passende lijnen zijn gekleurd (afwijking + en - 2%) voor kortingen en toeslagen. Een dubbelklik
op de gewenste lijn brengt u terug naar het inschrijven van het financiëel dagboek, met het nummer van de
fiche voorgesteld.

13.  OGM

Dit  is  de  Overschrijving met  Gestructureerde  Mededeling,  het  12-cijferig nummer, dat doorgaans omarmd
wordt met +++ of ***, zoals +++ 430/4295/37202 +++, *** 430/4295/37202 *** of gewoon uit drie groepjes
bestaat, 3 + 4 + 5 cijfers, 430 / 4295 / 37202

De  WINexpert+  leest  uit  het  dagafschrift  ook  de  OGM's  en  vergelijkt  die  met  de  omschrijving van  uw
boekingen op de 400.000 (klanten) of 440.000 (leveranciers) rekeningen.

Zo'n OGM is weliswaar niet gegarandeerd uniek, maar helpt om de juiste klant / leverancier te vinden.

De WINexpert+ herkent een OGM in een omschrijving in de boekhouding als u 
• die begint met &
• ergens +++ of *** vermeldt (en gebruikt de 12 cijfers er achter, andere tekens slaat hij over)
• het vierde en negende teken een / of - of puntje is.
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De WINexpert+ neemt dan de daarop volgende 12 cijfers als OGM om die te vergelijken met die uit  het
bankafschrift.

Voorbeelden zoals u de OGM in de boekhouding (in de omschrijving) kunt intypen:

• &430429537202 (+ eventueel eigen tekst)

• &430.429.537.202 (+ eventueel eigen tekst)

• (eventueel eigen tekst +)*** 4304.2953.7202 (+ eventueel eigen tekst)

• (eventueel eigen tekst +)+++ 430/4295/37202 (+ eventueel eigen tekst)

• (eventueel eigen tekst +)+++ 430/4295/37202 +++ (+ eventueel eigen tekst)

• 430/4295/37202 (+ eventueel eigen tekst)

• 430.4295.37202 (+ eventueel eigen tekst)

• 430-4295-37202 (+ eventueel eigen tekst)

14.  Eén lijn op het dagafschrift verschijnt als me erdere regels op het scherm met
andere bedragen?

De WINexpert+ bereidt het dagafschrift boekhoudkundig voor. Als hij  voldoende informatie vindt zal hij  bij
bijvoorbeeld buitenlandse betalingen van één bedrag er drie kunnen voorstellen ...

• het bedrag dat de leverancier ontvangt
• kosten ten uwen laste
• de (mogelijk aftrekbare) Btw op die kosten.

Van ontvangen betalingen via Visa of Maestro stelt hij niet het netto-ontvangen bedrag voor, maar 
• het bruto bedrag op één lijn
• de kosten (in mindering) op de volgende lijn.

15.  Oeps ... vergissing?

Het zal u wellicht eens overkomen, hoe zorgvuldig u ook te werk gaat. Eens een rekening / fiche gekozen
heeft de WINexpert die combinatie bijgeleerd, maar het kan een vergissing (blijken) te zijn.

Aan iedere unieke combinatie van bankcodes is één (en niet meer) grootboekrekeningnummer gekoppeld. 

Verschillende unieke combinaties mogen daarentegen wel doorkoppelen aan dezelfde grootboekrekening.

Aan ieder uniek IBAN-nummer is één (en niet meer) klant en / of leverancier gekoppeld. Verschillende unieke
IBAN-nummers mogen daarentegen wel doorkoppelen aan dezelfde klant / leverancier.

U kunt uiteraard rekening per rekening en fiche per fiche de combinatie aanpassen, maar wellicht is het
gemakkelijker (en consequenter) de WINexpert+ de abuisievelijke koppeling te laten 'vergeten'.

Ook dit doet u met het menuutje, dat u oproept door met de linkermuistoets op het lijnnummer te klikken.

Kies dan voor '4. Beheer van bankcodes en IBANnummers'.

U krijgt dan een nieuw scherm te zien met de gekende codes, grootboekrekeningen, klanten en leveranciers.
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Klik met de rechtermuistoets een lijn aan om onderstaand menuutje op te roepen.

Hiermee kunt u de koppeling van bankcodes aan een grootboekrekening, IBAN-nummer, klant of leverancier
wijzigen of zelfs 'schrappen'. Indien u de wijzigingen registreert zal de WINexpert+ die doorvoeren na het
verlaten van het scherm.

16.  Correcties na registreren

Als u met 'Registreren' het voorstel boekt en u achteraf een vergissing opmerkt, kunt u met 'Doorhalen en
herboeken' (PRO-versie of KMO-versie) de boeking opnieuw oproepen en wijzigen, zonder opnieuw het
CODA- of XML-dagafschrift op te roepen.

Precies alsof het een gewone boeking is.

U kunt de dagafschriften ook boeken in de status 'Te checken' zodat er geen doorhalingen zijn.

Echter, met correcties via de knop 'Doorhalen en herboeken' leert de WINexpert+ niet bij van die correcties.

Tip:   u kunt het boekingsstuk ook in zijn geheel doorhalen en het dagafschrift opnieuw inlezen. Welk
dagafschrift in welk bestand dat was, kunt u zien in het logboek, net boven de regel van de financiële
inschrijving. De WINexpert+ vraagt wel uw bevestiging, want het dagafschrift is al een keer gebruikt.

17.  Waarom de rekening *59.999 en waarom 0 als kla nten- / leveranciersnummer?

Zolang de WINexpert+ de bankcode(s) nog niet kent zal hij de *59.999 grootboekrekening voorstellen. Het is
de bedoeling, dat u die rekening vervangt door een èchte grootboekrekening, zonder * (sterretje) er voor.

De voorgestelde ster-rekening *59.999 vermijdt een al te lichtzinnig aanvaarden van deze grootboekrekening,
want hierdoor verandert het boekingssaldo niet.

Maakt u er allemaal wachtrekeningen van? Dan is dat uw eigen bewuste keuze. 

De WINexpert+ registreert ook die combinaties met die wachtrekeningen en zal de volgende keren ook die
wachtrekeningen voorstellen.

U verplaatst dan uitzoekwerk van nu naar later, want wachtrekeningen horen niet thuis in de eindbalans.

Voor onbekende klanten en leveranciers zal de WINexpert+ het fichenummer 0 voorstellen. Rechts ziet u de
naam van de klant / leverancier, zoals die in het CODA- of XML-bestand voorkomt.

Eén keer meteen 'goed' uitzoeken welke rekening / fiche er bij past verzekert u van 'goede' voorstellen, iedere
keer dat een dagafschrift de bankcodes en de IBAN-nummers herhaalt.
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18.  Advies: alvorens te registreren

Met het inlezen van dagafschriften en uw keuzes van grootboekrekeningen, klanten en leveranciers, zal de
WINexpert+ steeds juistere voorstellen kunnen tonen.

Echter blijven dat 'slechts' voorstellen. Best controleert u die alvorens te registreren.

U spaart al zoveel tijd uit met het inlezen ... spendeer een beetje van die tijd aan controle, want wat u nu ziet
en nu verbetert bespaart u latere correcties.

Een beetje zorgvuldigheid en niet al te snel beslissen tot het aanmaken van nieuwe rekeningen of van nieuwe
fiches klanten / leveranciers, houdt uw boekhouding overzichtelijk.

Door met de rechtermuistoets in het vakje voor het rekeningnummer of voor het nummer van de fiche klant /
leverancier  te  klikken  springen  menuutjes  op  waarmee  u  historieken  kunt  zien,  lijsten  kunt  raadplegen,
enzovoorts.
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