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Deze softwareversie is volledig functioneel, dat wil zeggen, bevat àlle mogelijkheden van 
de gebruikersversie (op 'Te Checken/Checked' na), maar is geknipt in aantallen te 
verwerken gegevens (50 klanten, 50 leveranciers, 250 grootboekrekeningen, 1.000 
boekingsregels, 5 boekhouddossiers).  Het is dus mogelijk een volledige boekhouding bij 
te houden met balansen en al, zij het van een kleine of beginnende onderneming.  Deze 
schoolversie kunt u momenteel gratis downloaden van het net, en mag vrijelijk gekopieerd 
en gebruikt worden.  Wel kunnen wij géén gratis telefonische support verlenen op deze 
versie.

De schoolversie is, net als de evaluatieversie en de gebruikersversie van de WINexpert+, 
één kalenderjaar bruikbaar en moeten nadien vervangen worden door de gratis versie 
voor het nieuwe kalenderjaar.  Echter, als in een leerboek voorbeelden staan met een 
vaste datum (of jaar), kan een schoolversie van 1 jaar blijven gebruikt worden.

Algemeen:

Van meerdere docenten horen wij, dat de benadering van de WINexpert+ Boekhouding 
goed blijkt aan te sluiten bij de wijze waarop de boekhouding aangeleerd wordt.  Belangrijk 
daarbij is, dat de vormvereisten minimaal zijn, dat wil zeggen, opstarten is gebruiken.  Niet 
nodig eerst een beginbalans in te geven, eerst fiches aan te maken, enz.  Dat gebeurt 
gewoon tijdens het boeken, waardoor de studenten de eerste les reeds zichtbare 
resultaten hebben.

Een ander, daarmee samenhangend, aspect dat zichtbaar gewaardeerd wordt, is de 
onmiddellijke centralisatie.  Ongeacht welke boeking geregistreerd, zonder bijkomende 
handeling is die onmiddellijk zichtbaar in balansen, historieken, overzichten, enz., 
waardoor de studenten onmiddellijke feedback heeft over wat hij nu precies aan het doen 
is.  Zelfs de actief/passief balans is automatisch en onmiddellijk bijgewerkt met een (door 
de programmatuur zelf toegevoegde voorlopige) vermelding van het nog toe te wijzen 
resultaat, winst of verlies.  De BTW-aangifte toont onmiddellijk alle vakken met het te 
betalen of terug te krijgen bedrag.

Fouten kunnen snel en gemakkelijk gecorrigeerd worden door de verkeerde boekingen 
'door te halen', zoals wettelijk toegelaten.  Deze verschijnen dan in de dagboeken 
doorstreept, maar komen niet langer in de balansen en overzichten voor.  Dit vermijdt dat 
studenten in een te vroeg stadium reeds geconfronteerd worden met ingewikkelde 
tegenboekingen.  Doorhalen en opnieuw doen; op deze manier kan een door de docent 
vooropgestelde eindsituatie behaald worden zonder vertekende correctieboekingen.  De 
docent kan in die dagboeken, in een overzicht of in een automatisch bijgehouden logboek 
zien hoeveel pogingen een student nodig had om die eindsituatie te behalen.

De schoolversie beschikt over alle mogelijkheden van de commerciële uitvoering van de 
WINexpert+ boekhouding op 'Te Checken/Checked' na, die de student in staat zouden 

http://www.ciro.be/


stellen 'proefboekingen' te doen, die de docent nadien niet zou kunnen analyseren.  Ook 
zijn er enkele bijkomende veiligheden in aangebracht om te vermijden, dat een student de 
docent of een studiegenoot door de keuze van een paswoord uit een dossier zou sluiten.

Back-up:

Een ingebouwde back-up procedure zorgt voor een sterk gecomprimeerde 
veiligheidskopie, wat het eenvoudig maakt om door studenten gemaakte taken door te 
mailen.  Door het logboek te bekijken kan men zien of studenten het werk zelf gemaakt 
hebben of gekopieerd hebben van een medestudent(e).  Ook kunnen studenten zo een 
door de docent opgesteld basisdossier inlezen met daarin reeds een aantal gegevens 
verwerkt, waarop zij een aantal boekingen moeten toevoegen of opdrachten uitwerken.

Mini-onderneming:

Een sterk vereenvoudigd facturatieprogramma is geïntegreerd om bijvoorbeeld mini-
ondernemingen ook computerfacturen te kunnen laten maken, waarbij meteen de 
benodigde kaders en rasterlijnen worden afgedrukt.  Omdat het voor een (tijdelijke) mini-
onderneming niet rendeert facturen te laten voordrukken kan meteen een eigen 
briefhoofding afgedrukt worden.  Gewoon ontwerpen met bijvoorbeeld Wordpad 
(standaard in Windows aanwezig) of een ander tekstverwerkings- of tekenprogramma, die 
éénmalig afdrukken terwijl het facturatieprogramma de afdruk 'afluistert' en voortaan zendt 
de WINexpert+ die briefhoofding met de factuur mee naar de printer zodat die in één keer 
uit de printer rolt.

Systeemvereisten:

Nu de recentste uitvoering van de programmatuur zelfs een procentuele verkleining van 
de afdrukken toestaat, kan de WINexpert+ ook op de meeste inkjetprinters afdrukken, wat 
voor het beperkte school- en studentenbudget een aangename verlichting betekent.  

“Boekhoud zelf (of probeer het) met de volledig functionele WINexpert+ Boekhouding, 
GRATIS (en zonder u te moeten registreren).  Bezoek www.ciro.be om die gratis versie te 
downloaden.”
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