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WINexpert+ versie 2021

1) Algemeen
De Covid-19-epidemie heeft niet enkel weerslag op de
gezondheid (lichamelijk en geestelijk) van de mensen,
ook de bedrijven lijden er onder, zij het financiëel door
gemiste omzet, gemiste winst en bijkomende kosten.
De regeringen werkten diverse tegemoetkomingsregelingen uit. Daarvoor kan het nodig zijn de omzet
niet per boekhoudperiode (maand of kwartaal) aan te
geven, doch in een periode van datum tot datum en
(mogelijks) met een vergelijking ten aanzien van vorig
jaar.
Met de update van april / mei 2020 werd daarvoor een
speciaal scherm toegevoegd aan de WINexpert+
Boekhouding, terug te vinden in het menu Overigen,
menupunt Varia, submenu Corona compensatieregeling.
U kunt in dit scherm ook een vorig dossier kiezen om
de vergelijking met een vorig, afgesloten boekjaar te
maken. De WINexpert+ berekent daarbij zelfs de
percentages van het omzetverschil.
Door een afdruk te maken kunt u dit voorleggen bij een
gebeurlijke controle van uw aanvraag tot deze steun.

Tip: druk ook de periode van 6 weken voordien en 6
weken nadien af om bij controle aan te kunnen tonen,
dat uw omzet inderdaad fors terugliep en zich niet
verplaatste naar net er voor en/of net erna.

Updates
Tijdens het jaar 2020 kreeg u reeds een voorproefje op
van enkele updates, die in 2021 aan de WINexpert+
toegevoegd zijn. Deze zijn nog uitgebreid.

1. De hiervoor vermelde functie om voor de
Covid-19 steunmaatregelen de omzet van
datum tot datum te kunnen uitlezen, met een
detail en met een vergelijking tot vorig jaar.

2. December-voorschot Btw voor 2020 moet niet
betaald worden (covid-19 maatregel).
3. Rekenmachine met context: klik in een grid
bedragen aan en zie ze in een rekenmachientje
verschijnen. Niet alleen telt u zo gemakkelijk,
als u een afdruk maakt ziet u ook de context
(de regel van de kolommen waarin u klikte).
4. Bij het maken van een veiligheidskopie zet de
WINexpert+ er automatisch een kopie van in
een nieuw 'archief' van het dossier, tot 25
exemplaren. Opgelet! U moet nog wel een
backup er van maken om uw gegevens te
beschermen tegen verdwijnen of crypteren
(ransomware) of ...
5. De WINexpert+ volgt voortaan ook voor reeds
geregistreerde documenten op, dat de datums
niet méér dan 3 maanden buiten de boekhoudperiode (komen) te vallen.
6. In de klantenfiches is de aanvinkoptie voor de
IC-listing nu vervangen door drie aanstipopties
achter de vraag Op listing?. U kunt daarmee
kiezen voor Nee, Belgische Btw-listing of IClisting. U gebruikt ook Nee als de klant een
KBO-nummer heeft, maar niet Btw-plichtig is en
dus niet op de Btw-listing mag voorkomen.
7. Naar een volgend jaar over te dragen kosten
kunt u in het diversen dagboek ingeven met als
stuknummer OTDpst (over te dragen posten).
Bij de afsluiting registreert de WINexpert+ deze
automatisch als OGDpst (overgedragen
posten) in de openingsperiode van het nieuwe
boekjaar als tegenboekingen. Zoals het woord
posten reeds zegt, beperkt zich dit niet tot de
kosten, maar gaat het om alle boekingen. Dat
bespaart u het halve werk.
8. Het is nu mogelijk in de bepaling van het fiscaal
resultaat zelf de schijven / schalen in te typen
voor welke ze gelden.
9. In de hulpfunctie om de niet-aftrekbaarheid van
kosten (auto, representatie, e.d.) automatisch
door te boeken, kunt u alle percentages zelf
ingeven.
10. Opgelegde correcties in de Btw-aangifte kunt u
nu voorzien van een eigen omschrijving.
11. De optie jaarrekeningen is aangepast aan de
versie, zoals de Nationale Bank van België
aankondigt vanaf 3 februari 2021 te zullen
gebruiken. (Deze was oorspronkelijk voorzien
voor 6 januari, is zojuist uitgesteld en zal begin
februari verstrekt worden als update.)
12. Verder zijn er nog functies verfijnd (zoals de
doorhaalfunctie, in raadplegende modus toch
de dossiernaam te kunnen aanpassen en ook
het dossier te kunnen wissen, ...)
13. Nog niet gelezen wat er nieuw is toegevoegd?
Kijk dan in het Help-menu van de WINexpert+
Boekhouding bij 'Lees PDF over nieuwe
updates (indien met internet verbonden)'.
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1) Corona compensatieregeling - omzetverlies
De overheid voorziet een compensatie voor ondernemingen met een zwaar omzetverlies tussen 15 maart
en 30 april 2020.
Voor de specifieke voorwaarden raadplege u de
websites van de overheid.
De WINexpert+ kan helpen met het berekenen van het
omzetverlies. Dit vergt van uwentwege een stipt
bijgehouden boekhouding en prompte facturatie (geen
uitgestelde facturatie !!).
De WINexpert+ rekent van het opgegeven (huidig)
tijdvak de omzet uit op de 70-rekeningen, ongeacht in
welk dagboek en in welke boekhoudperiode die
geboekt werd èn vergelijkt die met hetzelfde (vorige)
tijdvak van precies één jaar eerder.
Indien het dossier reeds afgesloten werd zal dat vorige
tijdvak zich in een ander dossier bevinden. In dat geval
kiest u dat ander dossier om de gegevens uit te laten
lezen.
Tijdens controles van de boekhouding zal u moeten
(kunnen) staven deze tegemoetkoming terecht
aangevraagd te hebben, met ook bijvoorbeeld
kassastroken, bestelbonnen, werkbonnen, offertes,
enzovoorts.
Door de WINexpert+ niet enkel de vergelijking te laten
maken over het gevraagde tijdvak, maar ook voordien
en nadien kunt u de controleur een vergelijking
aanbieden, dat het omzetverlies zich voordeed in (of
beginnend met) de kwestieuze periodes. Zo toont u de
facturatie van einde april 2020 niet uitgesteld te hebben
tot begin mei om de omzet kunstmatig te verlagen.

2) Geen verplicht december-voorschot Btw 2020
In het kader van steunmaatregelen voor het bedrijfsleven besliste de regering om in het jaar 2020 af te zien
van de verplichting ten laatste 24 december een voorschot op de Btw te betalen.
Het volle bedrag aan verschuldigde Btw zal tijdig in
januari 2021 voldaan moeten worden. Het is nog altijd
toegestaan dat Btw-voorschot in december 2020 te
betalen en in januari 2021 het restant, zoals vanouds.
De WINexpert+ toont op meerdere plaatsen het
optionele karakter van de betaling voor het jaar 2020.

3) Rekenmachine met context
Tijdens het inboeken en overal waar u bedragen in kunt
typen, kunt u met F9-toets een eenvoudig telmachientje
oproepen om bedragen samen te tellen en met een
druk op de knop 'Onthoud' te gebruiken.
Voor zodra het gaat om enkele bedragen samen te
nemen uit een balans, uit een historiek, uit een
overzicht ... staat er nu een tweede rekenmachientje tot
uw beschikking, waarbij het volstaat de gewenste
bedragen met de muis aan te klikken (terwijl u de toets
'AltGr' op het toetsenbord indrukt).
Dan springt een telstrook naar voren (links van uw
scherm) met het aangeklikte bedrag er in.

Hoe met dit programma te werken leest u in de
helptekst (druk op de F1-toets of klik met de muis op de
tip-tekst bovenaan het scherm).
Het programma vindt u terug in het menu 'Overigen'
onder het nieuwe menupunt 'Varia'.

Klik een volgend bedrag aan en dat wordt er
automatisch bijgeteld.
•

Een klik met de linkermuistoets telt op (tenzij
het een negatief bedrag is).

•

Een klik met de rechtermuistoets trekt af (tenzij
het een negatief bedrag is).

Moet u uit een historiek een reeks bedragen samennemen? Houd de muistoets ingedrukt en sleep over de
reeks bedragen. Ze afzonderlijk aanklikken is dus niet
nodig.
U kunt kriskras over het scherm bedragen aanklikken.
Daarbij kijkt de WINexpert+ naar het bedrag zelf,
zonder rekening te houden met de aard van de kolom.
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Als bijvoorbeeld in een credit-kolom het bedrag zonder
min-teken staat, dan telt de WINexpert+ het er bij (tenzij
u het aanklikte met de rechtermuistoets).
Klikte u eenzelfde regel nogmaals aan in dezelfde
kolom? Dan verschijnt het bedrag (als waarschuwing)
op een lichtrode achtergrond.

De context?
U kunt de 'telstrook' afdrukken ... en krijgt er meteen de
context bij!

Werkte u met een balans, dan vermeldt de WINexpert+
in bijkomende kolommen over welke rekeningen het
gaat en welke kolom u aanklikte (om bijvoorbeeld
periodes aan te duiden).
Werkte u op een investeringslijst? Dan staat er bij om
welke investering het gaat, welke periode, datum
aanschaf ...
Werkte u op een historiek, dan bevat de telstrook de
datum, de klant/leverancier, de Btw-vakken,
enzovoorts.
Handig om snel overzichtjes samen te stellen van
bijvoorbeeld:
- met elkaar te verrekenen Btw-rekeningen,
- samentellen van autokosten,
- of juist net van gelijke kosten van dezelfde auto's,
- omzet op een project minus aankopen daarvoor
(neem bedragen uit periodes samen, trek ze van elkaar
af, totaliseer bij elkaar horende loonkosten, ...)
- enkele facturen samen uit een raadpleging van
dagboeken, enzovoorts ...
- wat u maar wilt, zolang ze maar op een grid (een
Excel-achtig rooster) voorkomen.

En beschikt u over de optie 007 Rapportgenerator?
Dan ziet u ook een afzonderlijke knop 'Plak in
spreadsheet' om de afdruk over te brengen naar
bijvoorbeeld Excel, OpenOffice, LibreOffice,
enzovoorts.
Met deze 'Rekenmachine (+ context)' kunt u snel en
eenvoudig selecties maken uit gegevens op uw scherm
en afdrukken. Tijdens onze testen stonden we zelf
verbaasd over hoe handig dit kan zijn !!

4) Archief van veiligheidskopieën
Met het maken van een veiligheidskopie zet de
WINexpert+ er automatisch een kopie van in een
archiefmap van dat dossier, tot maximaal 25 stuks.
Daarna wist hij automatisch de eerder gemaakte
kopieën.

Zo beschikt u, op uw computer / server, over een
historiek van 25 archiefkopieën om eventueel later op
terug te kunnen vallen.
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Opgelet !! Deze archiefkopieën bevinden zich op uw
computer / server en zijn dus even kwetsbaar voor
disk-problemen, virussen, ransomware, enzovoorts, als
uw eigenlijke gegevens.

U moet dus ZEKER nog bijkomende backups
maken van de map 'Winexprt' en die op een andere
plaats bewaren dan uw kantoor / huis.

Voortaan
negeren?

Hoeveel backups? MINSTENS drie voldoende recente
totaal-backups, waarvan u minstens één op een andere
locatie bewaart. Hoe meer backups u maakt en
bewaart, over een langere periode, des te meer beperkt
u het gegevensverlies in geval van problemen.
Met dit archief op te bouwen zorgt de WINexpert+ er
voor, dat u in iedere totaal-backup ook kunt teruggrijpen naar een eerdere toestand van een dossier ...
mits uiteraard, u voldoende frequent veiligheidskopieën
maakt.

Verwacht u er geen problemen mee (boekhoudkundig
correct en verklaarbaar bij controles), dan kunt u met
de knop '(Semi-) permanent negeren' deze
bijkomende controle uitschakelen.
Waarom semi-permanent?

5) Documenten + of - drie maanden in een
boekhoudperiode
De WINexpert+ gebruikt periodes om in te boeken. Die
hebben een begin- en een einddatum.
Als u een document in wilt schrijven buiten die datums
vraagt de WINexpert+ een bevestiging. Gaat het om
meer dan 3 maanden verschil, dan vraagt hij een
nadrukkelijker bevestiging, want dit is ongewoon.

De WINexpert+ herneemt de controle zodra u afsluit,
opnieuw periodes herschikt of een consistentie-controle
laat uitvoeren, omdat dan een nieuwe situatie kan
ontstaan.
Is alles toch in orde? Gebruik opnieuw de knop '(Semi-)
permanent negeren'.
Deze 'achteraf-'controle slaat de boekingen in het
diversenboek over. Dit is zo ontworpen omdat afsluiting
(met behoud van oorspronkelijke datum), afpuntingen
e.d. anders nodeloos deze waarschuwing tonen.

In een onverwijld bijgehouden boekhouding met
periodieke afsluiting van afgewerkte boekjaren zal
deze controle onopgemerkt blijven. De WINexpert+
heeft dan immers geen reden uw aandacht te
vragen, want dan zijn er (normaliter) geen
afwijkingen van meer dan 3 maanden.

Meer informatie leest u in de WINexpert+ zelf, in de
helptekst onder de F1-toets.
De WINexpert+ volgt dit voortaan ook op als u periodebenamingen (en limietdatums) herschikt of afsluit en
een nieuw boekjaar kiest.
Bij aangetroffen afwijkingen van meer dan drie
maanden toont hij u deze, met een boodschap. Gaat
het om een groot percentage boekingen, dan kan dat
door een ongelukkige herschikking komen en kijkt u dat
best even na.

6) In de klantenfiche kiezen voor welke Btwlisting (of voor niet)
In de klantenfiches is de aanvinkoptie voor de IC-listing
nu vervangen door drie aanstipoties achter de vraag
Op listing?.
U kunt daarmee kiezen voor Nee, Belgische Btw-listing
of IC-listing.
U gebruikt ook Nee als de klant een KBO-nummer
heeft, maar niet Btw-plichtig is en dus niet op de Btwlisting mag voorkomen. In plaats van de BE in het
nummer dan zelf te moeten vervangen door ** (twee
sterretjes), doet bij een keuze voor Nee in combinatie
met een BE-nummer de WINexpert+ dat zelf voor u.
4

stuknummer OGDpst (van OverGeDragen posten) in
de openingsperiode.

Stuknr =
OTDpst
geworden

Om verwarring te vermijden kunt u in het veld Btwnummer (en KBO) nog slechts intypen
- het nummer (met de letters van het land)
- Geen (als de klant geen nummer heeft)
- Onbekend (als u later nog het Belgische Btw-nummer
zal opzoeken (of krijgen).

7) Naar het volgend boekjaar over te dragen
kosten (en andere posten)
De verplichting om vooruitbetaalde kosten (bijvoorbeeld
verzekeringen, abonnementen, voorraad postzegels,
stookolie, enz.) wordt bij controles nauwgezetter
opgevolgd. Het is immers de verplichting om die deels
terug te nemen en over te dragen naar het volgend
boekjaar.
Dit geldt niet enkel voor de kosten, doch ook voor
opbrengsten en er zijn mogelijks nog andere over te
dragen posten, zoals negatieve banksaldi (i.v.m. de
jaarrekening).
In het diversen dagboek kunt u met de knop Optiemenu kiezen voor Over te dragen posten (volgend
boekjaar). Daar verschijnt dan een vinkje voor en het
stuknummer wijzigt in OTDpst.

Deze optie om OTDpst te kiezen is niet beperkt tot de
afsluitperiode. Als u reeds gedurende het boekjaar
posten wil boeken met de bedoeling die over te dragen,
dan kan dit ook in de relevante boekingsperiode (waardoor ook de balans een juister beeld van dat moment
toont).
Omdat de Btw wel reeds op de aangifte wordt / werd
opgenomen en NIET wordt overgedragen, is de Btwvoet standaard (en onveranderlijk) NVT.

8) Voor het fiscaal resultaat zelf de voor dit
dossier relevante schijven en percentages
bepalen
De fiscaliteit wordt complexer met ook veranderlijke
schijven en tarieven, soms onder bepaalde voorwaarden. De WINexpert+ PRO beschikt over een
module om het fiscaal resultaat (voorafgaandelijk) te
bepalen, afgestemd op vennootschappen.

Klik hier
alvorens te
boeken

U kunt deze per dossier zelf bepalen en actualiseren,
zodat u bij gebroken boekjaren toch de passende
parameters kunt gebruiken.
Alle boekingen, die u verricht op dit stuknummer, zullen
bij de heropening (automatisch bij het afsluiten) in het
nieuwe boekjaar tegengeboekt verschijnen met als

Deze raming (waarbij u ook de evolutie gedurende het
boekjaar kunt ramen) vervangt niet de eigenlijke
belastingberekening, maar is bedoeld om u een
schatting te geven.
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9) Automatisch doorboeken - ook in het voorstel
om een schema samen te stellen kunt u zelf de
voor dit dossier relevante percentages bepalen

De nieuwe werkwijze van de NBB leidde tot bijkomende
opties in het menu Jaarrekening. Daarin kiest u voor de
versie met kapitaal of met inbreng.

De beperkingen in aftrekbaarheden kent een wildgroei
in regelgeving, die dan ook nog eens rekening houdt
met voorgaande jaren.
Daarom kunt u nu de voor dit dossier en deze kosten
geldende aftrekbeperkingen ook in dit voorstel zelf
bepalen.

Opmerking: beide keuzes gelden (verplichting van de
NBB) eveneens voor het vorig boekjaar, ook als het
een overgang betreft. Dit kan dus van u vergen ook de
cijfers van het vorig boekjaar aan te passen aan de
nieuwe indeling.
10) Bij rechtstreekse correcties in de Btwaangifte een eigen omschrijving registreren
Soms legt een controleur u op om een bijkomend
verschuldigd bedrag aan Btw op te nemen in vak 61
(Regularisatie verschuldigde Btw) en een afschrift van
die aangifte over te maken om toe te voegen aan het
dossier.
Als u deze (of andere) correcties niet zelf uitvoert met
boekingen, maar door rechtstreeks in te grijpen op de
Btw-aangifte (en de WINexpert+ deze boekingen voor u
laat maken), zal nu een venster opspringen om een
eigen, verklarende omschrijving voor deze ingreep te
registreren, om u te helpen ook later te herinneren aan
de reden van deze correctie.

Nog meer dan eerder is het aangewezen opgestelde
jaarrekeningen door Sofista te halen en slechts de
XBRL-versie van Sofista neer te leggen, niet de versie,
die de WINexpert+ maakte voor Sofista.
Rechtstreekse neerlegging wordt niet ondersteund door
de WINexpert+.

12) Handige wijzigingen en toevoegingen
•

Bij de eenvoudige facturatie (in de WINexpert+
Boekhouding geïntegreerd) wordt de OGM nog
eens herhaald bij het totaal te betalen bedrag.

•

Bij de Btw-overzichten voegt de WINexpert+
een totaal toe per rubriek. Handig om
bijvoorbeeld de overeenstemming tussen Btwaangiftes en omzet aan te tonen. Ook is nu het
saldo tussen te betalen en te ontvangen Btw
gemakkelijker te volgen.

•

Bij de XML/UBL/Peppolviewer is het samenvoegen van PDFs verhuisd van BullzipPDFprinter naar een extern MergePDF-programma.
Het gaat sneller en u kunt desgewenst er ook
zelf PDFs mee aaneen koppelen.

•

Bij het voorstel van boekingen, om er eentje uit
een lijst te kiezen, kunt u het voorstellen mèt of
zònder bedragen nu uit een menuutje kiezen.

•

Status omvang dossier toont nu ook het aantal
boekingslijnen in de aankoop- en verkoopboeken als ook het aantal boekingsstukken in
de financiële en de diverse dagboeken.

11) Aanpassing jaarrekening VKT en MIC
De Nationale Bank van België kondigde uitstel aan tot 3
februari 2021 (oorspronkelijk gepland op 6 januari) om
de jaarrekeningen te beginnen valideren tegenover een
nieuwe versie van Sofista (taxonomie).
Uiteraard volgt de WINexpert+ de ontwikkelingen op de
voet.
Door dit uitstel zal de WINexpert+ de optie om jaarrekeningen op te stellen vanaf 3 februari 2021 als
update integreren. Immers moet u tot die datum jaarrekeningen valideren en indienen conform de huidige
versie (taxonomie).
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•

Van enkele ingrijpende handelingen wordt op
het scherm duidelijk(er) gewezen op de
verreikende gevolgen er van (vernietigen van
een dossier, aanpassen van periodes, enzovoorts). Om te vermijden, dat u met een
abuisievelijk muisklikje zo'n ingrijpende
handeling uitvoert, wordt u hier en daar een
nadrukkelijke bevestiging gevraagd in de vorm
van een in te typen 'Vernietig dossier', 'Toch
boeken', enzovoorts.

•

Waarschuwingen foutieve Btw-nummers bij
inlezen XML-bestanden zijn teruggebracht tot
één keer met signalisatie op een rode
achtergrond.
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Ter herhaling

ontvingen wij een schriftelijke bevestiging van de
bevoegde diensten bij de overheid.)
Slechts als u facturen aan de overheden verzendt
moeten deze het XML-Peppol-formaat hebben (maar
u kunt ze nog intypen op de website Mercurius).
De WINexpert+ Boekhouding verwerkt XML-facturen
en de WINexpert+ Facturatie-programma's maken
èchte, volledige XML-facturen op. Het is aan u om te
kiezen of u er gebruik van wilt maken of (nog) niet.

2) Veel facturen nog in PDF-formaat
Een vorige regering dacht het bedrijfsleven een plezier
te doen met PDF-facturen als elektronische facturen te
beschouwen.
Dat was wat kortzichtig, want een PDF-factuur bevat
slechts een beeld van de cijfers, niet de cijfers zelf.
Een èchte elektronische factuur in XML-formaat (zoals
die in de WINexpert+) bevat beiden, cijfers èn beeld.
1) Boekhouden wordt weer 'spannend'
De technologie maakt reuzensprongen. In 2019
bewees de elektronische facturatie wat ze waard is.
De XML-facturen (UBL en Peppol) bewijzen nu echt
wel hun nut. Het gecontroleerd inlezen van verkoopfacturen gaat aan een factuur per seconde!
Of twee secondes als er een nieuwe klantenfiche moet
worden aangemaakt.
De WINexpert+ haalt alle noodzakelijke gegevens uit
de XML-facturen en stelt ze voor op het scherm.
Een druk op de Enter-knop volstaat om die factuur te
registreren (maar u kunt natuurlijk manueel ingrijpen).
De WINexpert+ maakt zelf XML-facturen volgens het
veeleisende Peppol-protocol (verplicht door Europa,
door de Vlaamse en ook door de Federale overheid).
Dat is niet zo eenvoudig, merkten wij uit eigen proeven.
De XML-facturen van collega-concurrenten bewezen
het ook. Er worden heel wat fouten gemaakt tegen de
vastgelegde normering.
Ook als de XML-factuur niet aan die normen voldoet,
onderzoekt de WINexpert+ die en probeert er toch de
nodige informatie in te vinden.
Die informatie toont hij u ook, tezamen met het PDFformaat in dat XML-bestand, zodat u bij twijfel eventjes
kunt raadplegen hoe iets te interpreteren.

Met XML-bestanden werken is optioneel. Als u er
geen voordeel bij heeft kunt u blijven werken zoals u
gewoon bent.
Er is géén wettelijke verplichting voor bedrijven om
facturen in XML op te maken naar andere
handelaars of naar particulieren toe. (Hiervan

Dienstverleners zien een gat in de markt en 'vertalen'
(scannen) die PDF-facturen naar een XML-formaat.
Het lukt echter niet altijd om alle noodzakelijke
boekhoudkundige gegevens uit zo'n PDF te halen en
tot een XML te verwerken (geen beeld maar cijfers).

Dan komt er manueel werk bij kijken (door u of door de
dienstverlener) om de XML te vervolledigen.

(1) Als uw dienstverlener dat doet overtuigt u zich er
best van, dat hij in piekperiodes dit tijdig kan doen.
Immers houdt de BTW-Administratie onverbiddelijk vast
aan tijdige indiening van de aangiftes.
(2) Waar u zich best ook van overtuigt is de volledigheid van de XML. Nogal wat scan-XML's beperken zich
tot enkele gegevens, onvoldoende om te boeken.
De inhoud van de XML kunt u zelf zien met de XMLviewer in de WINexpert+. Die houden we in 2020 niet
langer als deel van de optie, zodat u zelf facturen in
XML-formaat kunt bekijken.
(3) Als u niet zelf de elektronische facturen bewaart
doch dat aan een dienstverlener overlaat, overtuig u er
dan van aan de wettelijke bewaartermijnen te kunnen
voldoen.

Immers bent en blijft u zelf verantwoordelijk voor de
wettelijke verplichtingen inzake bewaring van boekhoudkundige bescheiden.

De oplossing is natuurlijk èchte digitale facturen te
gebruiken in plaats van scans en OCR. Dat valt ook te
lezen in de Practicali van 19-11-2020, waarin een
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livestream wordt aangekondigd met Bart Van Coile, de
voorzitter van het ITAA (Institute for TaxAdvisors and
Accountants).

Indien niet volstaat een klikje en een druk op de Entertoets om een volledige fiche, met naam, adres en KBOnummer te registreren !!

3) De WINexpert+ leest XML (UBL en Peppol)
Of u de XML-facturen ontvangt omdat de leverancier ze
zo aanlevert, of uw klant ze zo verstrekt, of een dienstverlener PDF's of scans vertaalt ... de WINexpert+
poogt ze in te lezen.
We kennen ICT als een wereldje, dat bol staat van
verschillende normen en versies, die niet altijd
gerespecteerd worden.
Om te zien of zo'n XML-factuur geldig / volledig is, kunt
u die op internet gratis laten checken bij een Europese
validator. Die toont u heel precies eventuele pijnpunten.
Wij gebruiken daarvoor de gratis
www.itb.ec.europa.eu/invoice/upload

Die controleert niet enkel of de XML-syntax in orde is,
maar controleert ook of de vereiste bedragen aanwezig
zijn en kloppen. Bij een fout duidt deze validator heel
precies aan waar het fout zit.
Streng? Iedereen heeft er baat bij dat de zeer precies
omschreven normen door iedereen gerespecteerd
worden. Enkel zo sluiten systemen naadloos op elkaar
aan en kan er (uiteindelijk) geboekt worden zonder
menselijke tussenkomst.

Klik hier
om te
boeken

Opmerking: doorgaans hebben enkel de "Errors"
consequenties. Dan ontbreekt er informatie, zijn de
berekeningen verkeerd, ... De WINexpert+ haalt er uit
wat hij kan vinden. Wat er ontbreekt signaleert hij met
vraagtekens (?).
Die ziet u ook in de "factuurstrook" naast het
inschrijfscherm. Het is dan aan u om de informatie uit
de PDF te halen (met één klikje opent de WINexpert+
die PDF voor u).
Om u op zo'n ontbreken te attenderen verandert de
WINexpert+ tijdens het inboeken de lichtgele achtergrond van de factuurstrook naar lichtrood.

4) Hoe werkt het in de praktijk?
Of u de XML-facturen ontvangt via het beveiligde
Peppol-netwerk, via een dienstverlener of rechtstreeks
van uw klant, u slaat ze op in een 'buffer' (een map) per
dossier.
Zodra u ze in de boekhouding gaat verwerken leest de
WINexpert+ die buffer en toont ze in een lijst.
Van iedere factuur controleert de WINexpert+ of
daarvoor al een leveranciers- of klantenfiche bestaat.

Daarna volstaat
- een klikje om de factuur naar het scherm van het
aankoop- of verkoopdagboek te sturen;
- een druk op de Enter-toets om de factuur te
registreren.
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Alles is immers reeds vooraf ingevuld. Het volstaat de
registratie te bevestigen.

Daarmee raadpleegt u meteen alle PDF's en/of de
boekhoudkundige inhoud van die klant of leverancier.

Uiteraard tenzij u nog wilt ingrijpen. Wilt u zien wat het
gefactureerde artikel (of Btw-groep) is? Klik op de
omschrijving van de rekening en daaronder verschijnt
het artikelnummer met omschrijving, zoals de
leverancier / klant dat in de XML registreerde.
Een 'strook' naast het inschrijfscherm toont de inhoud
van de XML-factuur, zoals de WINexpert+ die heeft
kunnen lezen. Zo kunt u in één oogopslag de factuur
vergelijken met het boekingsvoorstel.

Klik hier
om de
PDF te
zien

5) Te gedetailleerde facturen?
Om te vermijden, dat facturen met tientallen artikelen
ook tientallen regels in het dagboek beslaan, kunt u zelf
een limiet stellen op dat aantal. Dan vat de WINexpert+
de aan- of verkopen samen tot Btw-groepen.
U kunt de WINexpert+ voorafgaandelijk voeden met
een tabel van artikelnummers, waaraan u te gebruiken
rekeningnummers koppelt.
Beschikt u niet over zo'n tabel? Dan stelt de
WINexpert+ de onbekende artikelnummers (of
groepen) voor en kiest u zelf eenmalig het passende
grootboekrekeningnummer. De WINexpert+ zal dat
opslaan en de volgende keer automatisch voorstellen.

6) Probeer het eens
Krijgt u XML-facturen van leveranciers? Of (als u
boekhouder / accountant bent) van klanten?
Neem dan even contact met ons op voor verdere
inlichtingen, eventueel om het eens te proberen.
Testen bewezen reeds, dat er veel repetitief werk
versneld verricht kan worden. Vooral bij grote aantallen
verkoopfacturen behaalt u grote tijdwinst.
XML-aankoopfacturen verwerken vergt meer planning
en controle (want iedere aankoopfactuur heeft zo zijn
eigen fiscale implicaties).
Voor verkoopfacturen kunt u op eenvoudige wijze (twee
kolommen in een spreadsheet volstaan) vooraf een
tabel van artikelnummers koppelen aan grootboekrekeningen. Dat bevordert de automatische verwerking
(u moet minder vaak ingrijpen).
Na de registratie brengt de WINexpert+ de ingelezen
factuur over naar een eigen archief per dossier, om ze
daar te bewaren.

XML-verkoopfacturen inlezen is de beste start om deze
nieuwe technologie te integreren in uw administratie of
kantoor.

En als u in de boekhouding een dagboek, historiek,
e.d. raadpleegt en inzoomt op een document, ziet u
daar een nieuwe knop 'Toon PDF of Inhoud XML'.
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7) Waarvoor oppassen?
In de IT-wereld springen tal van aanbieders op nieuwe
technologieën ... soms met gedeeltelijke oplossingen.
Zo komen we aanbieders tegen, die facturen scannen
en daarvan XML-facturen maken ... echter zonder de
factuurinhoud! Hun XML-bestand bevat niet meer dan
het Btw-nummer van de leverancier en het totaalbedrag
(zijnde het grootste bedrag van de scan).
Dit is een aanfluiting van het XML-principe ... maar
wordt zo wel aangeboden.
Een nieuwe leverancier? Als die nog niet gekend is aan
de hand van het Btw-nummer ... moet u de fiche zelf
intypen ... of manueel laten aanmaken (tegen betaling)
door de dienstverlener.

Als u overweegt met een aanbieder in zee te gaan
om facturen te (laten) scannen, aankoop of verkoop,
neem dan eventjes contact met ons op voor een
proefje.
Als de dienstverlener ons een reeks test-bestanden
bezorgt verwerken wij die even voor u en brengen u
dan op de hoogte van onze bevindingen.
Dit doet u best voordat u investeert in duur materiaal
(printer/scanner) en/of voordat u een contract met
een dienstverlener aangaat ... welk contract u soms
moeilijk kunt beëindigen, want uw gegevens
bevinden zich (enkel) op de server van die
aanbieder.

Om XML-facturen niet enkel te kunnen raadplegen,
maar ze zelf ook (proberen) in te lezen neemt u best
eventjes contact op met uw supportverantwoordelijke
voor een gratis proef.

8) De XML / UBL / Peppol-viewer
Beschikt u over XML-bestanden en wilt u zelf eens
nagaan of die alle benodigde gegevens bevatten?
De WINexpert+ Boekhouding (in standaard-uitvoering)
beschikt in versie 2020 standaard over de Viewer,
waarmee u ìn de XML-bestanden kunt kijken.
Het volstaat zo'n XML-bestand te kiezen (of een map).
Daarna kiest u voor:
- PDF
- Boekhoudkundig noodzakelijke inhoud
- XML-technische weergave.
Zo ziet u zelf of de XML/UBL/Peppol-bestanden
volledig zijn.
Indien nodige/nuttige/verwachte informatie ontbreekt
toont de WINexpert+ bij de Inhoud vraagtekens (?).

9) De WINexpert+ en de nieuwe technologieën
De WINexpert+ bewijst voortdurend de technologische
vooruitgang te volgen.
Al vele jaren kunt u met de WINexpert+ de afdrukken in
PDF-formaat maken (en met het ingebouwd mailprogramma versturen).
Al enkele jaren kunt u elektronische bankafschriften in
XML-formaat bij de bank ophalen en in het financiëel
dagboek inlezen (ook in het CODA-formaat).
Sinds lang kunt u digitale verkoopfacturen opmaken en
verzenden (ook weer met het ingebouwd mailprogramma).
In 2017 reeds kon u die facturen zelf opmaken in het
volledig gestructureerde XML-/UBL-/Peppol-formaat
(zoals opgelegd door de overheden) en ook inlezen in
het aankoop- en verkoopdagboek, als u zelf dergelijke
facturen ontvangt.
Alle nieuwigheden worden op de voet gevolgd en bij
voldoende betrouwbaarheid ook in de WINexpert+
geïntegreerd.
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Btw-aangiftes en listings in elektronisch formaat, fiscale
fiches 281.20 en 281.50 elektronisch indienen, dossiers
per mail uitwisselen, gegevens exporteren naar spreadsheets, gegevens van andere programma's inlezen ...,
de WINexpert+ volgt de ontwikkelingen op de voet en is
steeds bij de tijd.

10) Peppol, de elektronische postbode van uw
eigen verkoopfacturen (of van die van uw klanten)
XML-facturen zijn de norm voor èchte elektronische
UBL-facturen.
Peppol-facturen zijn XML-/UBL-facturen, die van de
ene computer vertrekken (de 'rode postbus') en in de
andere aankomen (de brievenbus van de
bestemmeling).
Peppol-facturen reizen over een speciaal, beveiligd
netwerk. De WINexpert+ is daarop aangesloten, zodat
u de Peppol-verkoopfactuur na het maken meteen kunt
verzenden.
Is een Peppol-factuur moeilijk om aan te maken?
Niet met de WINexpert+. Het volstaat om
- voor een klant het Peppol-formaat te kiezen,
- zijn Peppol-adres (doorgaans zijn KBOnummer) in te typen
en u maakt de factuur op zoals voorheen.
Na uw controle (PDF-view) en na uw goedkeuring
maakt de WINexpert+ er automatisch een ècht
elektronische Peppol-factuur van en zet die klaar voor
verzending.
Verzenden doet u met één druk op een knop.
Kan het nog eenvoudiger?
Als u Peppol-/UBL-facturen wilt opmaken (en/of
inlezen), neemt u dan even contact met ons op? Dan
helpen wij u met uw specifieke situatie.

Raadpleeg regelmatig de website www.ciro.be
voor nieuwe versies en voor nieuwe informatie.
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De versie
WINexpert+ 2020

Update 01-10-2020
Dit is een tussentijdse update met de volgende
onderwerpen:
1) December-voorschot Btw voor 2020 moet niet
betaald worden (covid-19 maatregel).
2) De WINexpert+ volgt voortaan ook voor
geregistreerde documenten op, dat de datums
niet méér dan 3 maanden buiten de boekhoudperiode (komen) te vallen.
3) Het is nu mogelijk in de bepaling van het fiscaal
resultaat zelf de schijven / schalen in te typen
voor welke ze gelden.
4) In de hulpfunctie om de niet-aftrekbaarheid van
kosten (auto, representatie, e.d.) automatisch
door te boeken, kunt u alle percentages zelf
ingeven.
5) Opgelegde correcties in de Btw-aangifte kunt u
nu voorzien van een eigen omschrijving.
6) De WINexpert+ voert bij afsluiting een
bijkomende controle uit op de keuze van het
nieuwe boekjaar.
7) Verder zijn er nog functies verfijnd (zoals de
doorhaalfunctie, in raadplegende modus toch
de dossiernaam te kunnen aanpassen en ook
het dossier te kunnen wissen, ...)

1) Geen verplicht december-voorschot Btw

2) Documenten + of - drie maanden in een
boekhoudperiode
De WINexpert+ gebruikt periodes om in te boeken. Die
hebben een begin- en een einddatum.
Als u een document in wilt schrijven buiten die datums
vraagt de WINexpert+ een bevestiging. Gaat het om
meer dan 3 maanden verschil, dan vraagt hij een
nadrukkelijker bevestiging, want dit is ongewoon.
De WINexpert+ volgt dit voortaan ook op als u periodebenamingen (en limietdatums) herschikt of afsluit en
een nieuw boekjaar kiest.
Bij aangetroffen afwijkingen van meer dan drie
maanden toont hij u deze, met een boodschap. Gaat
het om een groot percentage boekingen, dan kan dat
door een ongelukkige herschikking komen en kijkt u dat
best even na. Verwacht u er geen problemen mee
(boekhoudkundig correct en verklaarbaar bij controles),
dan kunt u met de knop '(Semi-) permanent negeren'
deze bijkomende controle uitschakelen.
Waarom semi-permanent?
De WINexpert+ herneemt de controle zodra u afsluit,
opnieuw periodes herschikt of een consistentie-controle
laat uitvoeren, omdat dan een nieuwe situatie kan
ontstaan.
Is alles toch in orde? Gebruik opnieuw de knop '(Semi-)
permanent negeren'.
Deze 'achteraf-'controle slaat de boekingen in het
diversenboek over. Dit is zo ontworpen omdat afsluiting
(met behoud van oorspronkelijke datum), afpuntingen
e.d. anders nodeloos deze waarschuwing tonen.

In een onverwijld bijgehouden boekhouding met
periodieke afsluiting van afgewerkte boekjaren zal
deze controle onopgemerkt blijven. De WINexpert+
heeft dan immers geen reden uw aandacht te
vragen, want dan zijn er (normaliter) geen
afwijkingen van meer dan 3 maanden.

Meer informatie leest u in de WINexpert+ zelf, in de
helptekst onder de F1-toets.

In het kader van steunmaatregelen voor het bedrijfsleven besliste de regering om in het jaar 2020 af te zien
van de verplichting ten laatste 24 december een voorschot op de Btw te betalen.
Het volle bedrag aan verschuldigde Btw zal tijdig in
januari 2021 voldaan moeten worden. Het is nog altijd
toegestaan dat Btw-voorschot te betalen en in januari
2021 het restant, zoals vanouds.
De WINexpert+ toont op meerdere plaatsen het
optionele karakter van de betaling voor het jaar 2020.
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Update 16-05-2020
Dit is een uitgebreide update, zowel zichtbaar als
onzichtbaar (onder de motorkap).
Als nieuwe onderdelen zijn toegevoegd:
•

Corona-compensatieregeling: komt een
dossier er voor in aanmerking?

•

Rekenmachine met context: klik in een grid
bedragen aan en zie ze in een rekenmachientje
verschijnen. Niet alleen telt u zo gemakkelijk,
als u een afdruk maakt ziet u ook de context
(de regel van de kolommen waarin u klikte).

•

Bij het maken van een veiligheidskopie zet de
WINexpert+ er automatisch een kopie van in
een nieuw 'archief' van het dossier, tot 25
exemplaren. Opgelet! U moet nog wel een
backup er van maken om uw gegevens te
beschermen tegen verdwijnen of crypteren
(ransomware) of ...

kunt u de controleur een vergelijking aanbieden, dat het
omzetverlies zich voordeed in (of beginnend met) de
kwestieuze periode. Zo toont u de facturatie van einde
april 2020 niet uitgesteld te hebben tot begin mei om de
omzet kunstmatig te verlagen.
Hoe met dit programma te werken leest u in de
helptekst (druk op de F1-toets of klik met de muis op de
tip-tekst bovenaan het scherm).
Het programma vindt u terug in het menu 'Overigen'
onder het nieuwe menupunt 'Varia'.

1) Corona compensatieregeling - omzetverlies
De overheid voorziet een compensatie voor
ondernemingen met een zwaar omzetverlies tussen 15
maart en 30 april 2020.
Voor de specifieke voorwaarden raadplege u de
websites van de overheid.
De WINexpert+ kan helpen met het berekenen van het
omzetverlies. Dit vergt van uwentwege een stipt
bijgehouden boekhouding en prompte facturatie (geen
uitgestelde facturatie !!).
De WINexpert+ rekent van het opgegeven (huidig)
tijdvak de omzet uit op de 70-rekeningen, ongeacht in
welk dagboek en in welke boekhoudperiode die
geboekt werd èn vergelijkt die met hetzelfde (vorige)
tijdvak van precies één jaar eerder.
Indien het dossier reeds afgesloten werd zal dat vorige
tijdvak zich in een ander dossier bevinden. In dat geval
kiest u dat ander dossier om de gegevens uit te laten
lezen.
Tijdens controles van de boekhouding zal u moeten
(kunnen) staven deze tegemoetkoming terecht
aanvroeg, met ook bijvoorbeeld kassastroken,
bestelbonnen, werkbonnen, offertes, enzovoorts.
Door de WINexpert+ niet enkel de vergelijking te laten
maken over het tijdvak 15 maart t/m 30 april 2020,
maar ook over
- 1 januari t/m 14 maart en
- 1 mei t/m 15 juni

2) Rekenmachine met context
Tijdens het inboeken en overal waar u bedragen in kunt
typen, kunt u met F9-toets een eenvoudig telmachientje
oproepen om bedragen samen te tellen en met een
druk op de knop 'Onthoud' te gebruiken.
Voor zodra het gaat om enkele bedragen samen te
nemen uit een balans, uit een historiek, uit een
overzicht ... staat er nu een tweede rekenmachientje tot
uw beschikking (Pro-versie), waarbij het volstaat de
gewenste bedragen met de muis aan te klikken (terwijl
u de toets 'AltGr' op het toetsenbord indrukt).
Dan springt een telstrook naar voren (links van uw
scherm) met het aangeklikte bedrag er in.
Klik een volgend bedrag aan en dat wordt er
automatisch bijgeteld.
•
•

Een klik met de linkermuistoets telt op (tenzij
het een negatief bedrag is).
Een klik met de rechtermuistoets trekt af (tenzij
het een negatief bedrag is).

Moet u uit een historiek een reeks bedragen samennemen? Houd de muistoets ingedrukt en sleep over de
reeks bedragen. Ze afzonderlijk aanklikken is dus niet
nodig.
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U kunt kriskras over het scherm bedragen aanklikken.
Daarbij kijkt de WINexpert+ naar het bedrag zelf,
zonder rekening te houden met de aard van de kolom.
Als bijvoorbeeld in een credit-kolom het bedrag zonder
min-teken staat, dan telt de WINexpert+ het er bij (tenzij
u het aanklikte met de rechtermuistoets).
Klikte u eenzelfde regel nogmaals aan in dezelfde
kolom? Dan verschijnt het bedrag (als waarschuwing)
op een lichtrode achtergrond.

De context?
U kunt de 'telstrook' afdrukken ... en krijgt er meteen de
context bij!
Werkte u met een balans, dan vermeldt de WINexpert+
in bijkomende kolommen over welke rekeningen het
gaat en welke kolom u aanklikte (om bijvoorbeeld
periodes aan te duiden).
Werkte u op een investeringslijst? Dan staat er bij om
welke investering het gaat, welke periode, datum
aanschaf ...
Werkte u op een historiek, dan bevat de telstrook de
datum, de klant/leverancier, de Btw-vakken,
enzovoorts.
Handig om snel overzichtjes samen te stellen van
bijvoorbeeld:
- met elkaar te verrekenen Btw-rekeningen,
- samentellen van autokosten,
- of juist net van gelijke kosten van dezelfde auto's,
- omzet op een project minus aankopen daarvoor
(neem bedragen uit periodes samen, trek ze van elkaar
af, totaliseer bij elkaar horende loonkosten, ...)
- enkele facturen samen uit een raadpleging van
dagboeken, enzovoorts ...
- wat u maar wilt, zolang ze maar op een grid (een
Excel-achtig rooster) voorkomen.

En beschikt u over de optie 007 Rapportgenerator?
Dan ziet u ook een afzonderlijke knop 'Plak in
spreadsheet' om de afdruk over te brengen naar
bijvoorbeeld Excel, OpenOffice, LibreOffice,
enzovoorts.
Met deze 'Rekenmachine (+ context)' kunt u snel en
eenvoudig selecties maken uit gegevens op uw scherm
en afdrukken. Tijdens onze testen stonden we zelf
verbaasd over hoe handig dit kan zijn !!

3

3) Archief van veiligheidskopieën
Met het maken van een veiligheidskopie zet de
WINexpert+ er automatisch een kopie van in een
archiefmap van dat dossier, tot maximaal 25 stuks.
Daarna wist hij automatisch de eerder gemaakte
kopieën.
Zo beschikt u, op uw computer / server, over een
historiek van 25 archiefkopieën om eventueel later op
terug te kunnen vallen.
Opgelet !! Deze archiefkopieën bevinden zich op uw
computer / server en zijn dus even kwetsbaar voor
disk-problemen, virussen, ransomware, enzovoorts, als
uw eigenlijke gegevens.
U moet dus ZEKER nog bijkomende backups maken
van de map 'Winexprt' en die op een andere plaats
bewaren dan uw kantoor / huis.
•

Bij de XML/UBL/Peppolviewer is het samenvoegen van PDFs verhuisd van BullzipPDFprinter naar een extern MergePDF-programma.
Het gaat sneller en u kunt desgewenst er ook
zelf PDFs mee aaneen koppelen.

•

Bij het voorstel van boekingen, om er eentje uit
een lijst te kiezen, kunt u het voorstellen mèt of
zònder bedragen nu uit een menuutje kiezen.

•

Status omvang dossier toont nu ook het aantal
boekingslijnen in de aankoop- en verkoopboeken als ook het aantal boekingsstukken in
de financiële en de diverse dagboeken.

•

Van enkele ingrijpende handelingen wordt op
het scherm duidelijk(er) gewezen op de
verreikende gevolgen er van (vernietigen van
een dossier, aanpassen van periodes, enzovoorts). Om te vermijden, dat u met een
abuisievelijk muisklikje zo'n ingrijpende
handeling uitvoert, wordt u hier en daar een
nadrukkelijke bevestiging gevraagd in de vorm
van een in te typen 'Vernietig dossier', 'Toch
boeken', enzovoorts.

•

Waarschuwingen foutieve Btw-nummers bij
inlezen XML-bestanden is teruggebracht tot
één keer met signalisatie op een rode
achtergrond.

•

Ingrepen onder de motorkap (optrekken
limieten, JPG-afdruk op BullzipPDFprinter,
omvang icoontjes, verplaatsing selectie bij
zoeken i.g.v. inlezen XML-bestanden, code bij
xml's in geval schermzoom vermelding licentienummer als de Infosleutel niet gevonden kan
worden, aanzienlijke versnelling UBL-/XML-/
Peppolviewer, enzovoorts).

Hoeveel backups? MINSTENS drie voldoende recente
totaal-backups, waarvan minstens één op een andere
locatie. Hoe meer backups u maakt en bewaart, over
een langere periode, des te meer beperkt u het
gegevensverlies in geval van problemen.
Met dit archief op te bouwen zorgt de WINexpert+ er
voor, dat u in iedere totaal-backup ook kunt teruggrijpen naar een eerdere toestand van een dossier ...
mits uiteraard, u voldoende frequent veiligheidskopieën
maakt.

4) Handige wijzigingen en toevoegingen
•

Bij de eenvoudige facturatie (in de WINexpert+
Boekhouding geïntegreerd) wordt de OGM nog
eens herhaald bij het totaal te betalen bedrag.

•

Bij de Btw-overzichten voegt de WINexpert+
een totaal toe per rubriek. Handig om
bijvoorbeeld de overeenstemming tussen Btwaangiftes en omzet aan te tonen. Ook is nu het
saldo tussen te betalen en te ontvangen Btw
gemakkelijker te volgen.

•

Bij de afrekening van de Btw verschijnt in het
derde kwartaal of de elfde maand een aanvinkoptie om te herinneren aan het verschuldigde
decembervoorschot. Deze wordt dan onder aan
de afrekening afgedrukt.
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Update 02-03-2020 Jaarrekening
Deze update dient om de jaarrekening in te kunnen
dienen (VKT en MIC) vanaf maart 2020.
Als u (uitzonderlijk) al voor een kapitaalloze vennootschap een jaarrekening moet indienen, gaat u dan
zeker even de verwerking in de passiva na?
Zoals altijd dient u toch de door Sofista goedgekeurde
jaarrekening in bij de NBB, zodat u niet hoeft te
wachten op een nieuwe update.

Update 05-02-2020 Fiscale fiches 281.20/.50
Deze update dient om de fiscale fiches voor het
aanslagjaar 2019 in te kunnen dienen op de website
Belcotaxonweb.

Update 2020 Algemeen

De WINexpert+ maakt zelf XML-facturen volgens het
veeleisende Peppol-protocol (verplicht door Europa,
door de Vlaamse en ook door de Federale overheid).
Dat is niet zo eenvoudig, merkten wij uit eigen proeven.
De XML-facturen van collega-concurrenten bewezen
het ook. Er worden heel wat fouten gemaakt tegen de
vastgelegde normering.
Ook als de XML-factuur niet aan die normen voldoet,
onderzoekt de WINexpert+ die en probeert er toch de
nodige informatie in te vinden.
Die informatie toont hij u ook, tesamen met het PDFformaat in dat XML-bestand, zodat u bij twijfel eventjes
kunt raadplegen hoe iets te interpreteren.
Met XML-bestanden werken is optioneel. Als u er
geen voordeel bij heeft kunt u blijven werken zoals u
gewoon bent.
Er is géén wettelijke verplichting voor bedrijven om
facturen in XML op te maken naar andere handelaars
of naar particulieren toe. (Hiervan ontvingen wij een
schriftelijke bevestiging van de bevoegde diensten bij
de overheid)
Slechts als u facturen aan de overheden verzendt
moeten deze het XML-Peppol-formaat hebben (maar
u kunt ze nog intypen op de website Mercurius).
De WINexpert+ Boekhouding verwerkt XML-facturen
en de WINexpert+ Facturatie-programma's maken
èchte, volledige XML-facturen op. Het is aan u om te
kiezen of u er gebruik van wilt maken of (nog) niet.

2) Veel facturen nog in PDF-formaat
Een vorige regering dacht het bedrijfsleven een plezier
te doen met PDF-facturen als elektronische facturen te
beschouwen.

1) Boekhouden wordt weer 'spannend'
De technologie maakt reuzensprongen. In 2019
bewees de elektronische facturatie wat ze waard is.
De XML-facturen (UBL en Peppol) bewijzen nu echt
wel hun nut. Het gecontroleerd inlezen van verkoopfacturen gaat aan een factuur per seconde!
Of twee secondes als er een nieuwe klantenfiche moet
worden aangemaakt.
De WINexpert+ haalt alle noodzakelijke gegevens uit
de XML-facturen en stelt ze voor op het scherm.
Een druk op de Enter-knop volstaat om die factuur te
registreren (maar u kunt natuurlijk manueel ingrijpen).

Dat was wat kortzichtig, want een PDF-factuur bevat
slechts een beeld van de cijfers, niet de cijfers zelf.
Een èchte elektronische factuur in XML-formaat (zoals
die in de WINexpert+) bevat beiden, cijfers èn beeld.
Dienstverleners zien een gat in de markt en 'vertalen'
(scannen) die PDF-facturen naar een XML-formaat.
Het lukt echter niet altijd om alle noodzakelijke
boekhoudkundige gegevens uit zo'n PDF te halen en
tot een XML te verwerken (geen beeld maar cijfers).
Dan komt er manueel werk bij kijken (door u of door de
dienstverlener) om de XML te vervolledigen.
(1) Als uw dienstverlener dat doet overtuigt u zich er
best van, dat hij in piekperiodes dit tijdig kan doen.
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Immers houdt de BTW-Administratie onverbiddelijk vast
aan tijdige indiening van de aangiftes.

Om u op zo'n ontbreken te attenderen verandert de
WINexpert+ tijdens het inboeken de lichtgele achtergrond van de factuurstrook naar lichtrood.

(2) Waar u zich best ook van overtuigt is de volledigheid van de XML. Nogal wat scan-XML's beperken zich
tot enkele gegevens, onvoldoende om te boeken.
4) Hoe werkt het in de praktijk?
De inhoud van de XML kunt u zelf zien met de XMLviewer in de WINexpert+. Die houden we in 2020 niet
langer als deel van de optie, zodat u zelf facturen in
XML-formaat kunt bekijken.
(3) Als u niet zelf de elektronische facturen bewaart
doch dat aan een dienstverlener overlaat, overtuig u er
dan van aan de wettelijke bewaartermijnen te kunnen
voldoen.
Immers bent en blijft u zelf verantwoordelijk voor de
wettelijke verplichtingen inzake bewaring van boekhoudkundige bescheiden.

Of u de XML-facturen ontvangt via het beveiligde
Peppol-netwerk, via een dienstverlener of rechtstreeks
van uw klant, u slaat ze op in een 'buffer' (een map) per
dossier.
Zodra u ze in de boekhouding gaat verwerken leest de
WINexpert+ die buffer en toont ze in een lijst.
Van iedere factuur controleert de WINexpert+ of
daarvoor al een leveranciers- of klantenfiche bestaat.
Indien niet volstaat een klikje en een druk op de Entertoets om een volledige fiche, met naam, adres en KBOnummer te registreren !!

3) De WINexpert+ leest XML (UBL en Peppol)
Of u de XML-facturen ontvangt omdat de leverancier ze
zo aanlevert, of uw klant ze zo verstrekt, of een dienstverlener PDF's of scans vertaalt ... de WINexpert+
poogt ze in te lezen.
We kennen ICT als een wereldje, dat bol staat van
verschillende normen en versies, die niet altijd
gerespecteerd worden.
Om te zien of zo'n XML-factuur geldig / volledig is, kunt
u die op internet gratis laten checken bij een Europese
validator. Die toont u heel precies eventuele pijnpunten.
Wij gebruiken daarvoor de gratis
www.itb.ec.europa.eu/invoice/upload
Die controleert niet enkel of de XML-syntax in orde is,
maar controleert ook of de vereiste bedragen aanwezig
zijn en kloppen. Bij een fout duidt deze validator heel
precies aan waar het fout zit.
Streng? Iedereen heeft er baat bij dat de zeer precies
omschreven normen door iedereen gerespecteerd
worden. Enkel zo sluiten systemen naadloos op elkaar
aan en kan er (uiteindelijk) geboekt worden zonder
menselijke tussenkomst.
Opmerking: doorgaans hebben enkel de "Errors"
consequenties. Dan ontbreekt er informatie, zijn de
berekeningen verkeerd, ... De WINexpert+ haalt er uit
wat hij kan vinden. Wat er ontbreekt signaleert hij met
vraagtekens (?).
Die ziet u ook in de "factuurstrook" naast het
inschrijfscherm. Het is dan aan u om de informatie uit
de PDF te halen (met één klikje opent de WINexpert+
die PDF voor u).
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Uiteraard tenzij u nog wilt ingrijpen. Wilt u zien wat het
gefactureerde artikel (of Btw-groep) is? Klik op de
omschrijving van de rekening en daaronder verschijnt
het artikelnummer met omschrijving, zoals de
leverancier / klant dat in de XML registreerde.
Een 'strook' naast het inschrijfscherm toont de inhoud
van de XML-factuur, zoals de WINexpert+ die heeft
kunnen lezen. Zo kunt u in één oogopslag de factuur
vergelijken met het boekingsvoorstel.

Klik hier
om te
boeken

Na de registratie brengt de WINexpert+ de ingelezen
factuur over naar een eigen archief per dossier, om ze
daar te bewaren.
Daarna volstaat
- een klikje om de factuur naar het scherm van het
aankoop- of verkoopdagboek te sturen;
- een druk op de Enter-toets om de factuur te
registreren.
Alles is immers reeds vooraf ingevuld. Het volstaat de
registratie te bevestigen.

En als u in de boekhouding een dagboek, historiek,
e.d. raadpleegt en inzoomt op een document, ziet u
daar een nieuwe knop 'Toon PDF of Inhoud XML'.
Daarmee raadpleegt u meteen alle PDF's en/of de
boekhoudkundige inhoud van die klant of leverancier.

7

7) Waarvoor oppassen?
In de IT-wereld springen tal van aanbieders op nieuwe
technologieën ... soms met gedeeltelijke oplossingen.

Klik hier
om de
PDF te
zien

Zo komen we aanbieders tegen, die facturen scannen
en daarvan XML-facturen maken ... echter zonder de
factuurinhoud! Hun XML-bestand bevat niet meer dan
het Btw-nummer van de leverancier en het totaalbedrag
(zijnde het grootste bedrag van de scan).
Dit is een aanfluiting van het XML-principe ... maar
wordt zo wel aangeboden.

5) Te gedetailleerde facturen?
Om te vermijden, dat facturen met tientallen artikelen
ook tientallen regels in het dagboek beslaan, kunt u zelf
een limiet stellen op dat aantal. Dan vat de WINexpert+
de aan- of verkopen samen tot Btw-groepen.
U kunt de WINexpert+ voorafgaandelijk voeden met
een tabel van artikelnummers, waaraan u te gebruiken
rekeningnummers koppelt.
Beschikt u niet over zo'n tabel? Dan stelt de
WINexpert+ de onbekende artikelnummers (of
groepen) voor en kiest u zelf eenmalig het passende
grootboekrekeningnummer. De WINexpert+ zal dat
opslaan en de volgende keer automatisch voorstellen.

6) Probeer het eens
Krijgt u XML-facturen van leveranciers? Of (als u
boekhouder / accountant bent) van klanten?
Neem dan even contact met ons op voor verdere
inlichtingen, eventueel om het eens te proberen.
Testen bewezen reeds, dat er veel repetitief werk
versneld verricht kan worden. Vooral bij grote aantallen
verkoopfacturen behaalt u grote tijdwinst.
XML-aankoopfacturen verwerken vergt meer planning
en controle (want iedere aankoopfactuur heeft zo zijn
eigen fiscale implicaties).
Voor verkoopfacturen kunt u op eenvoudige wijze (twee
kolommen in een spreadsheet volstaan) vooraf een
tabel van artikelnummers koppelen aan grootboekrekeningen. Dat bevordert de automatische verwerking
(u moet minder vaak ingrijpen).
XML-verkoopfacturen inlezen is de beste start om deze
nieuwe technologie te integreren in uw administratie of
kantoor.

Een nieuwe leverancier? Als die nog niet gekend is aan
de hand van het Btw-nummer ... moet u de fiche zelf
intypen ... of manueel laten aanmaken (tegen betaling)
door de dienstverlener.

Als u overweegt met een aanbieder in zee te gaan
om facturen te (laten) scannen, aankoop of verkoop,
neem dan eventjes contact met ons op voor een
proefje.
Als de dienstverlener ons een reeks test-bestanden
bezorgt verwerken wij die even voor u en brengen u
dan op de hoogte van onze bevindingen.
Dit doet u best voordat u investeert in duur materiaal
(printer/scanner) en/of voordat u een contract met
een dienstverlener aangaat ... welk contract u soms
moeilijk kunt beëindigen, want uw gegevens
bevinden zich (enkel) op de server van die
aanbieder.

8) De XML / UBL / Peppol-viewer
Beschikt u over XML-bestanden en wilt u zelf eens
nagaan of die alle benodigde gegevens bevatten?
De WINexpert+ Boekhouding (in standaard-uitvoering)
beschikt in versie 2020 standaard over de Viewer,
waarmee u ìn de XML-bestanden kunt kijken.
Het volstaat zo'n XML-bestand te kiezen (of een map).
Daarna kiest u voor:
- PDF
- Boekhoudkundig noodzakelijke inhoud
- XML-technische weergave.
Zo ziet u zelf of de XML/UBL/Peppol-bestanden
volledig zijn.
Indien nodige/nuttige/verwachte informatie ontbreekt
toont de WINexpert+ bij de Inhoud vraagtekens (?).
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Btw-aangiftes en listings in elektronisch formaat, fiscale
fiches 281.20 en 281.50 elektronisch indienen, dossiers
per mail uitwisselen, gegevens exporteren naar spreadsheets, gegevens van andere programma's inlezen ...,
de WINexpert+ volgt de ontwikkelingen op de voet en is
steeds bij de tijd.

10) Peppol, de elektronische postbode van uw
eigen verkoopfacturen (of van die van uw klanten)
XML-facturen zijn de norm voor èchte elektronische
UBL-facturen.
Peppol-facturen zijn XML-/UBL-facturen, die van de
ene computer vertrekken (de 'rode postbus') en in de
andere aankomen (de brievenbus van de
bestemmeling).
Peppol-facturen reizen over een speciaal, beveiligd
netwerk. De WINexpert+ is daarop aangesloten, zodat
u de Peppol-verkoopfactuur na het maken meteen kunt
verzenden.
Is een Peppol-factuur moeilijk om aan te maken?

Om XML-facturen niet enkel te kunnen raadplegen,
maar ze zelf ook (proberen) in te lezen neemt u best
eventjes contact op met uw supportverantwoordelijke
voor een gratis proef.

9) De WINexpert+ en de nieuwe technologieën
De WINexpert+ bewijst voortdurend de technologische
vooruitgang te volgen.
Al vele jaren kunt u met de WINexpert+ de afdrukken in
PDF-formaat maken (en met het ingebouwd mailprogramma versturen).
Al enkele jaren kunt u elektronische bankafschriften in
XML-formaat bij de bank ophalen en in het financiëel
dagboek inlezen (ook in het CODA-formaat).
Sinds lang kunt u digitale verkoopfacturen opmaken en
verzenden (ook weer met het ingebouwd mailprogramma).
In 2017 reeds kon u die facturen zelf opmaken in het
volledig gestructureerde XML-/UBL-/Peppol-formaat
(zoals opgelegd door de overheden) en ook inlezen in
het aankoop- en verkoopdagboek, als u zelf dergelijke
facturen ontvangt.
Alle nieuwigheden worden op de voet gevolgd en bij
voldoende betrouwbaarheid ook in de WINexpert+
geïntegreerd.

Niet met de WINexpert+. Het volstaat om
- voor een klant het Peppol-formaat te kiezen,
- zijn Peppol-adres (doorgaans zijn KBOnummer) in te typen
en u maakt de factuur op zoals voorheen.
Na uw controle (PDF-view) en na uw goedkeuring
maakt de WINexpert+ er automatisch een ècht
elektronische Peppol-factuur van en zet die klaar voor
verzending.
Verzenden doet u met één druk op een knop.
Kan het nog eenvoudiger?
Als u Peppol-/UBL-facturen wilt opmaken (en/of
inlezen), neemt u dan even contact met ons op? Dan
helpen wij u met uw specifieke situatie.

11) E-Audit (007 Rapportgenerator)
Ook de Administratie maakt gebruik van de
technologische vooruitgang. Na een openbare
aanbesteding om een E-Audit computersysteem in te
richten beginnen controleurs ter voorbereiding een
afschrift van de boekhouding op te vragen in een EAudit-formaat.
Daar is niets geheimzinnigs aan. Het zijn niet meer dan
enkele spreadsheets, ware het niet de bijkomende
richtlijnen van een boeking per lijn (dus geen
omschrijving op een volgende regel), geen tussentotalen, verplichte indexkoppelingen met klanten
leveranciers en grootboekrekeningen, enzovoorts.
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De ene controleur vraagt de grootboekhistoriek, een
ander wil er ook de balansen bij, weer een ander vergt
ook de dagboeken ... U vinkt aan wat de controleur u
vraagt en de WINexpert+ maakt een kant en klaar EAudit-zip-bestand voor u aan, mèt een ReadMe.txt.

12) De nieuwe vennootschapswetgeving
Met de nieuwe wetgeving ondergaan vennootschappen
heel wat veranderingen. Soms verdwijnt het kapitaal,
sommige vormen verdwijnen, verplichte liquiditeits- en
solvabiliteitstesten (ofwel balanstesten en bepaling
nettoactief) ...
In het actief-/passief-overzicht en in de balanspresentatie zoekt de WINexpert+ naar een SALDO op
de kapitaalsrekeningen. Vindt hij die, dan vermeldt hij
automatisch "Kapitaal". Is er geen kapitaalsaldo, dan
kiest hij voor "Inbreng buiten kapitaal" (ook als er nog
geen saldo op de 11-rekeningen zou staan).
Zo bepaalt u zelf met uw eventuele overboekingen van
het kapitaal wanneer de kapitaalloze onderneming van
het kapitaal overstapt op de inbreng. Maakt u uit dat
dossier een afdruk over een eerdere periode, dan is er
wel (nog) een saldo voor het kapitaal met uiteraard de
'oude' afdruk "Kapitaal".
Een dossier is dus automatisch 'hybride' tijdens de
overgangsperiode. Kan het gemakkelijker?
De NBB zal binnenkort nieuwe modellen van de jaarrekening publiceren. Wij hebben ons al voorbereid op
die te integreren.

Raadpleeg regelmatig de website www.ciro.be
voor nieuwe versies en voor nieuwe informatie.
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De WINexpert+
versie 2019

Zelfs was de WINexpert+ één van de zeer weinige
boekhoudprogramma's met een volautomatische
verwerking van het Btw-belastbaar feit ... reeds op het
moment dat de wetgeving van kracht werd!
Btw-aangiftes en listings in elektronisch formaat, fiscale
fiches 281.20 en 281.50 elektronisch, dossiers per mail
uitwisselen, gegevens exporteren naar spreadsheets,
gegevens van andere programma's inlezen ... u ziet
het, de WINexpert+ volgt de ontwikkelingen op de voet
en is steeds bij de tijd.
En er staat nog meer op de planning voor 2019.
Daarvan houden we u uiteraard op de hoogte.
De WINexpert+ is perfect in staat de technologische
ontwikkelingen te volgen.

Algemeen: updates in 2019
5 februari 2019:
- update fiscale fiches 281.20 voor de bedrijfsleiders
(optie 002) voor gebruik vanaf 5 februari op de website
van Belcotax;
- forfaitaire regelingen; koopwarengroep 21 (K31C was
1,38 en wordt 1,28;
- interne aanpassingen ('onder de motorkap').
2 april 2019:
- update jaarrekening VKT en MIC aan de nieuwste
taxonomy 2019 van 1 april 2019

1) Moderne technologiën
Met de versie 2019 bewijst de WINexpert+, zoals ieder
jaar, de technologische vooruitgang te volgen.
Al vele jaren kunt u met de WINexpert+ de afdrukken in
PDF-formaat maken (en met het ingebouwd mailprogramma versturen).
Al enkele jaren kunt u elektronische bankafschriften in
XML-formaat bij de bank ophalen en in het financiëel
dagboek inlezen (ook in het CODA-formaat).
Sinds lang kunt u digitale verkoopfacturen opmaken en
verzenden (ook weer met het ingebouwd mailprogramma).
In 2017 reeds kon u die facturen zelfs echt elektronisch
opmaken (UBL-/Peppol-formaat zoals opgelegd door
de overheden) en ook inlezen in het aankoopdagboek,
als u zelf dergelijke facturen ontvangt.
Alle nieuwigheden worden op de voet gevolgd en bij
voldoende betrouwbaarheid (of verplichting) ook in de
WINexpert+ geïntegreerd.

2) Ook de huurverlenging gaat elektronisch
Bij het verlengen van de huur voor het jaar 2019 krijgt u
per mail (en op uw factuur) een token van 8 cijfers en 4
letters.
Op dezelfde wijze als de WINexpert+ Updater haalt u
de bestanden op. U kunt ze onmiddellijk installeren
en/of kopiëren naar bijvoorbeeld een USB-stick voor
gebruik op een computer, die niet aan internet is
aangesloten.
Geen postperikelen, geen zoekgeraakte CD, geen
zoektocht naar een PC met nog een CD-lezer (als uw
nieuwe computer die niet heeft) ... gewoon een optie
kiezen en 12 tekens intypen om de laatste versie te
downloaden en te installeren (of kopiëren).
Opmerking: wij beschermen uw privacy. Noch de
programma-bestanden, noch de licentiebestanden
bevatten persoonlijke gegevens, zelfs niet uw
firmanaam. Alles verloopt over het anonieme token.

3) Peppol, de elektronische postbode van uw
verkoopfacturen
Facturen in UBL 2 zijn de norm voor èchte elektronische facturen. Dus geen PDF, geen Word- of Excelbestand, enz.
Peppol-facturen zijn UBL-facturen, die van de ene
computer vertrekken (de 'rode postbus') en in de
andere aankomen (de brievenbus van de
bestemmeling).
De ontvangen Peppol-facturen kunnen zelfs meteen
voorgesteld worden in het aankoopdagboek om te
verwerken.
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Overheden vergen uw verkoopfacturen aan hen in
Peppol-formaat. Ook meer en meer bedrijven vragen
om UBL-facturen (Peppol).
Peppol-facturen reizen over een speciaal, beveiligd
netwerk. De WINexpert+ is daarop aangesloten, zodat
u de Peppol-verkoopfactuur na het maken meteen kunt
verzenden.
Is een Peppol-factuur moeilijk om aan te maken?
Niet met de WINexpert+. Het volstaat om
- voor een klant het Peppol-formaat te kiezen,
- zijn Peppol-adres (doorgaans zijn KBOnummer) in te typen
en u maakt de factuur zoals voorheen.
Na uw controle (PDF-view) en na uw goedkeuring
maakt de WINexpert+ er automatisch een ècht
elektronische Peppol-factuur van en zet die klaar voor
verzending.
Verzenden doet u met één druk op een knop.
Kan het nog eenvoudiger?
Als u Peppol-/UBL-facturen wilt opmaken (en/of
inlezen), neemt u dan even contact met ons op? Dan
helpen wij u met uw specifieke situatie.

4) Veiligheidskopieën doormailen
Sommige mail-providers houden mails tegen als de
bijlage bestaat uit een Cab-bestand, de Microsoftversie van Zip. Dit om de verspreiding van virussen
tegen te gaan.
De veiligheidskopie van de WINexpert+ Boekhouding is
zo'n Cab-bestand en wordt soms ook tegen gehouden.
Het volstaat om alvorens te verzenden de .cab te
vervangen door bijvoorbeeld .wnx.
De WINexpert+ doet dit nu in de boekhouding voortaan
automatisch, maar kan naast de wnx-versie nog altijd
ook de .cab-bestanden inlezen als vanouds.

Opmerking:
De versie 2019 maakt en leest wnx-bestanden, maar
kan de cab-bestanden ook nog lezen. Stuurt u een
veiligheidskopie naar iemand, die de versie 2019 nog
niet installeerde, dan maakt u best een cab-bestand
aan in uw eigen versie 2018 en verstuurt u die.

Raadpleeg regelmatig de website www.ciro.be
voor nieuwe versies en voor nieuwe informatie.
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Nieuw in de
WINexpert+ 2018

Om u het 'raden' te besparen naar wat er achter een
tekeningetje verborgen zit maakten wij zelf icoontjes
met hoofdletters. Snel herkenbaar en snel aan gewend
te raken.
We beperkten die icoontjes tot de programma-delen,
waarvan wij frequent of zeker gebruik veronderstellen,
om een aangenaam, rustige werksfeer te handhaven.

1) Lettertype Arial
Windows kan overweg met verschillende lettertypes.
Sommige tonen 'mooier' op het scherm dan andere en
sommige combineren dat 'mooier' met ook 'beter
leesbaar'.
Goede ervaring hebben wij met Arial, die ook op de
meeste computers voorkomt. Vanaf 2018 zal de
WINexpert+ dat nagaan en u aanbieden (bij gebruik
van een minder 'fraai' lettertype) over te stappen op
Arial.
U kunt echter nu zelf reeds Arial (of een ander mooi
lettertype) kiezen voor de WINexpert+ in het menu
'Help', menupunt 'Scherminstellingen'.

Kader-titels:
Waar nuttig groepeert de WINexpert+ bij elkaar
passende velden en keuzes in een kader met een titel.
Windows-versies geven hun eigen interpretatie aan hoe
die titels te tonen. Daarom namen wij die in eigen
beheer, zodat iedere gebruiker consequent de witte
letters op een blauwe achtergrond ziet. Dit bevordert de
herkenbaarheid.

2) Visuele nieuwigheden

Optie-menu:
De WINexpert+ kent heel wat handigheidjes ... wellicht
te veel om allemaal te onthouden. Om aangenaam
rustige werkschermen te behouden steken we veel van
die handigheidjes (en er zijn heel wat nieuwe bij
gekomen) in een Optie-menu, een knop op uw scherm,
die u zo kunt aanklikken en waaronder een menuutje
opspringt.

Menu-icoontjes:
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Menu-tips:
De WINexpert+ kent veel onderdelen, die niet allemaal
goed gekend zijn. Klik eens onderaan op Tips, kies
voor 'Toon tips bij menu's' en 'glij' met de muis eens
over die menu's om de opspringende toelichting te

Tips:
Het gele hokje in een hoek van een scherm is
vervangen door duidelijker leesbaardere (en grotere)
tips 'op aanvraag'.

Toegankelijker dan een handboek en wie weet ...
ontdekt u nog onvermoede mogelijkheden.

3) Overzicht toegevoegde programma's
Voor 2018 zijn de volgende nieuwe programmaonderdelen toegevoegd aan de PRO-versie:
In afwachting van de uiteindelijke versie 2018 geven de
tips al een idee van hoe met de WINexpert+ te werken
(en hoe die voor u werkt). Die tips zullen informatiever
worden, want voorafgaandelijk 'handboeken lezen'
wordt minder en minder gedaan.
Voor de ervaren gebruikers zullen de tips eerder storen
dan helpen bij het dagelijks werk. Daarom is de
standaardinstelling 'Toon nooit tips'.
Wilt u echter van het laatst opgeroepen scherm toch
eens de tips zien, kies dan voor 'Uitzonderlijk tips tonen
voor ...'. Dan verschijnen de tips voor enkel dat scherm
totdat u het scherm verlaat (of 'Toon nooit tips'
aanklikt).

Dashboard (PRO+KMO): toont op één scherm
* een overzicht van de beschikbare geldmiddelen, de
vorderingen op klanten, de schulden aan leveranciers
en het financierings-overschot of -tekort (met prompte
toegang tot vervaldagboeken en financiële planning
voor meer details)
* de winst-/verliesopbouw vóór belastingen (met
prompte toegang tot de proef- en saldibalans voor meer
details)
* heeft u nog niet afgeschreven op investeringen? Vul
dan een geschat bedrag in om mee te laten tellen in de
winst- / verlies-berekening
* het resultaat van de laatste ingediende Btw-aangifte
en het voorlopig resultaat van de nieuwe aangifte 'in
wording' (met prompte toegang tot de aangifte voor
meer details)
* prompte toegang tot het (nieuwe) overzicht van de
laatste 5 inschrijvingen in ieder dagboek
Het Dashboard geeft zo'n duidelijk overzicht van
essentiële bedrijfsgegevens, dat we het een plaatsje
gaven in het nieuwe Quick-menu (zie verderop).
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Raadpleeg 5 laatste boekingen (alle versies): geeft
op één scherm:
* de laatste 5 inschrijvingen in ieder gebruikt dagboek,
opdat u in één oogopslag ziet waar u de vorige keer
gebleven bent
* prompte toegang tot die dagboeken ... door dubbel te
klikken op zo'n inschrijving
* het menu toont weliswaar Ctrl+F5 als sneltoetsen,
maar ook Ctrl+5 werkt (vanuit de meeste vensters).

Quick-menu (PRO+KMO): geeft op één scherm:
* prompte toegang tot veel gebruikte functies van de
boekhouding
* een overzicht van àlle dagboeken met prompte
toegang daartoe (dubbelklikken daarop volstaat)
* raadplegen ... afdrukken ... een klikje en u heeft
meteen het juiste dagboek voor u
* prompte toegang tot het maken van veiligheids- en
werkkopieën
* prompte toegang tot het nieuwe Dashboard
* handig overzicht welke vensters u allemaal heeft
geopend ... met een muisklikje springt u er weer naar
toe
* een grote knop om met dit dossier te stoppen (en als
u er met de rechtermuistoets op klikt, meteen de
WINexpert+ te verlaten)
* en als de meest gebruikte functies niet volstaan ...
klikt u op de knop 'Menu' (of op de achtergrond in het
kader) om het volledige menu op te roepen, in de buurt
van de muis in plaats van bovenaan het scherm
* tijdens onze testen bleek het Quick-menu zó handig
te zijn ... dat we het u gemakkelijker maakten het te
gebruiken. Klik gewoon met de rechtermuistoets op de
achtergrond van de WINexpert+, ergens tussen de
menu-balk bovenaan en de status-balk onderaan, en
het Quick-menu springt op.
Of gebruik de toetsencombinatie Ctrl+Q.

Raadpleeg 'brede' proef- en saldibalans
(PRO+KMO): geeft op één scherm:
* de proef- en saldibalans van de periode vóór uw
selectie van tijdvak
* de proef- en saldibalans van het geselecteerde
tijdvak zelf
* de proef- en saldibalans t/m het geselecteerde tijdvak
* meer nog, u kunt zelf bepalen welke kolommen u
even niet wil zien in deze raadpleging (die u ook kunt
afdrukken)
Opmerking: de vertrouwde 'smalle' raadpleging van de
balans is ook gehandhaafd (de bovenste knop van de
raadplegingen).
Vergelijk 3 balansen / maanden / kwartalen / jaren in
euro en in procenten (PRO+KMO): geeft op één
scherm:
* tot maximaal drie balansen naast elkaar, tijdvakken
en dossiers, die u zelf kiest zodat u ook afgesloten
boekjaren kunt vergelijken
* de vergelijking ziet u in bedragen en in procenten,
met een verwittiging wanneer debet en credit van
plaats verwisselen.
Zoek boekingsstukken aan de hand van de
omschrijving (ook OGM) (PRO+KMO): geeft op één
scherm
* alle boekingen met een zelf in te typen willekeurig
deel van de omschrijving
* handig om gestructureerde mededelingen (die met
RF of +++) op te zoeken, in de openstaande posten,
maar ook in de reeds afgepunte boekingen, enz.
* bereikbaar vanuit het Optie-menu bij het inschrijven
van alle dagboeken
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Voorstel doorboekingsschema van de rekeningen
(PRO+KMO):

prompt het detail van de klant / leverancier te zien en er
een post uit te kiezen

* bereikbaar vanuit de grootboekrekeningfiche, tabblad 'Diversen', bij het doorboekingsschema, knop

* dit is nu uitgebreid tot ook de andere grootboekrekeningen
* de letter s in het bedrag of de / volstaat om meteen
het saldo in het groene vakje tegen te boeken
Peppol - optioneel electronische facturen: maken en
/ of inlezen:
* electronisch facturen opmaken en electronische
facturen inlezen ... het begint er aan te komen

* met eenvoudigweg kiezen en de voor u relevante
percentages in te typen stelt de WINexpert+ zelf het
doorboekingsschema voor, mèt gedetailleerde uitleg,
zodat u ziet wat de WINexpert+ daarmee zal doen.

* uit de wirwar van normen kozen wij die van Peppol,
zoals de Vlaamse Overheid (en de Federale Overheid
volgt daarin)
* houd rekening met nog heel wat praktische haken,
ogen en bijkomende kosten als u een beveiligd netwerk
wil gebruiken, maar de WINexpert+ is er klaar voor
* neem voor meer informatie contact op met uw
support-verantwoordelijke

3) Overzicht vernieuwingen / uitbreidingen
Wellicht teveel om allemaal op te sommen ... want te
veel voor u om te lezen. Toch even een greep er uit
(versie-afhankelijk) ...
* Bij het inboeken van de dagboeken kregen de
functies 'Voorstel', 'Registreren' en 'StukNr' een eigen
menuutje zodat het niet langer nodig is toetsencombinaties te onthouden. Aanklikken met de rechtermuistoets volstaat om het menuutje op te roepen en de
functies te gebruiken.

* Ook is bij het inboeken van de dagboeken een knop
'Optie-menu' toegevoegd, met rechtstreekse toegang
tot bestaande en nieuwe handigheidjes.
* Bij het raadplegen van de dagboeken verschijnen de
documenten voortaan met alle tegenboekingen (al kunt
u in het Optie-menu kiezen voor een lijn per document).
Kies daar ook voor (omgekeerd) chronologisch. Uw
laatst gekozen voorkeur blijft op deze computer
bewaard en de volgende keer automatisch voorgesteld.

Versneld toegankelijk detail van rekeningen tijdens
het boeken (alle versies):
* bij het inschrijven van de financiële en diversen
dagboeken zag u al bij de klanten en leveranciers het
saldo in een groen vakje; er op klikken volstaat om

* Heeft u met de rechtermuistoets ingezoomd op een
oorspronkelijke boeking? Dan vindt u daar voortaan
ook een knop om het volledige dagboek te raadplegen,
met daarin het boekingsstuk al vooraf geselecteerd.
* Ook bij het raadplegen van de dagboeken kunt u in
het Optie-menu kiezen om de stuknummers na te gaan
op dubbel voorkomende en op ontbrekende nummers.
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* Bij het inschrijven van aankopen en van verkopen
geeft het nieuwe optie-menu u toegang tot een
afzonderlijke gestructureerde mededeling OGM
(Belgische versie +++ or Europese versie RF),
uitsluitend op te nemen in de éérste omschrijving van
de boeking (die van de leverancier of van de klant, niet
in de tegenboekingen).

Die worden dan met lichtrode lijnen en '? ? ? - - -' voor
ontbrekende en met '? ? ? + + +' voor meermaals
gebruikte stuknummers gesignaleerd.
Dit betekent niet altijd een fout, want u kunt nummerreeksen gebruiken, vanaf 1 opnieuw begonnen zijn,
aanvullend geboekt hebben op een stuknummer,
enzovoorts.
Het is toch nuttig om eventjes na te kijken of u niks
gemist heeft of dubbel inschreef.
* Bij het inschrijven van de financiële en de diversen
dagboeken ziet u nu voor ook de andere rekeningen
dan klanten en leveranciers een groen saldovakje.
Daarop klikken geeft u een detail van de rekening,
waaruit u kunt kiezen. Handig voor het afboeken van
bijvoorbeeld 580.000 Fondsoverdrachten en 499.000
Wachtrekening.

* In het handige rekenmachientje onder de F9 bij de
meeste bedragvelden kunt u nu ook met een druk op
de spatiebalk de schermknop 'Wis' bedienen.
* Afdrukken van de dagboeken: klik met de rechtermuistoets op de knop 'Afdrukken' voor een menuutje,
waarmee u ze ook allemaal (als er meerdere zijn mèt
inschrijvingen) kunt laten afdrukken.

* Grootboekrekeningen aanmaken: de WINexpert+
suggereert voor de speciale Btw-rekeningen een
gereserveerd rekeningnummer binnen de omschrijving
zelf (dus geen opzoekingswerk meer). Er nu op dubbelklikken volstaat om de rekening meteen voor te stellen
en aan te maken.

* Controle op saldo van 0, 8 en 9 rekeningen: bij
gebruik van deze rekeningen mèt een saldo daarop, zal
de WINexpert+ u automatisch verwittigen bij uw
raadpleging van balansen en jaaroverzicht ... zodat u
weet waaraan dat verschil toe te schrijven is.
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* Tips rekeningen bij het inschrijven van het aankoopdagboek is voorzien van een knop om meteen door te
springen naar het rekeningstelsel, in de buurt van de
gekozen rekening.
* Voor wie geen financiële boeken inschrijft, maar wel
klanten / en leveranciers wil afpunten, is er de optie
toegevoegd 'Afpunten zonder financiële dagboeken in
te schrijven'. Dan gaan de afpuntverschillen niet naar
657.001 of naar 757.001, maar naar '598.267 Afpunten
zonder fin.boek'. Met de rechtermuistoets op een lijn
klikken toont u meteen de oorspronkelijke boeking
(ZOOM).

Opgelet: dat u bij een eenvoudige boekhouding geen
financiële dagboeken zou moeten bijhouden is een
hardnekkig misverstand!
Kasboek èn bankboeken zijn verplicht, zie
http://economie.fgov.be/nl/binaries/Hoe-voer-ik-deboekhouding-van-mijn-onderneming_ tcm325283783.pdf blz, 15

* Klik op de dossiernaam onder in de statusbalk om
meteen de parameters op te roepen en daar de naam
aan te passen (bijvoorbeeld aan het boekjaar).
* Klik op de 'Tips' onder in de statusbalk om te kiezen
òf u tips wil zien, welk niveau en voor welk scherm nu
uitzonderlijk eens wel een keertje (als u instelde die tips
niet te willen zien). De tips zijn uitgebreid.
* Bij het raadplegen / aanmaken van de Btw-aangifte is
een knop 'Correctie' toegevoegd. Dit is wellicht
logischer dan deze functie pas aan te treffen in het
raadplegingsscherm van de aangifte.

* Het logboek krimpt (bij het raadplegen) automatisch
zodra het te groot wordt om nog handig leesbaar te
zijn.
* De menustructuur werd geoptimaliseerd voor
dagelijks gebruik. Minder frequent gebruikte onderdelen
werden ondergebracht in sub-menuutjes.
* Bij het kiezen van de actieve periode verbergt de
WINexpert+ voortaan de periodes, die buiten het bereik
van de geldigheidsduur vallen. Dat verkleint de kans op
een verkeerde klik.

* In het detail van de klanten / leveranciers en (nieuw)
van de rekeningen, dat u rechtstreeks kunt oproepen bij
het inschrijven van financiële en diversen dagboeken
(en op diverse andere plaatsen) kunt u nu ook met de
rechtermuistoets de originele boeking zien (ZOOM).
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* Vervaldagboek klanten en leveranciers geeft nu ook
in de raadpleging op het scherm tussentotalen per
vervaldag / per klant / per leverancier.
* Aan het menuutje (klik met de rechtermuistoets op
een klant- of leveranciersnummer) zijn de opties
'Boekingen' en 'Doorzicht' toegevoegd.
* Bij raadplegingen met 'Van' en 't/m' zal de
WINexpert+ bij het oproepen van het scherm al meteen
de raadpleging uitvoeren ... want is bijna altijd gewenst
met de standaard limieten en bespaart u enkele keren
op 'Enter' te drukken of met de muis naar de knop
'Raadplegen' te zwaaien om op te klikken.
* Bij de opmerkingen op de boekingsstukken geeft een
klik met de rechtermuistoets meteen de originele
boeking weer (ZOOM).
* Aan de 'Overeenstemming geregistreerde Btwaangiftes met boekingen' is de aanvinkoptie 'Toon de
kolommen 'Boekingen' en 'Verschil'' toegevoegd om
zelf te bepalen die kolommen al dan niet te tonen / af te
drukken.
* Nu van de Btw-voorschotten uitsluitend die van
december blijven bestaan, ook voor kwartaalaangevers, is het wellicht niet langer nodig te werken
met meerdere verschillende rekeningen om de
kwartaalvoorschotten en de saldobepaling apart te
boeken met nog eens een lopende rekening en een
rekening courant met de Btw-Administratie.
U mag uw vertrouwde werkwijze handhaven, maar ook
kunt u kiezen voor de nieuw gereserveerde rekeningen:
- 451.091 Effectief betaald decembervoorschot vak 91
- 451.099 Effectief door u betaald aan / ontvangen van
de Staat op basis van uw Btw-aangifte (vergt gebruik
van de Btw-voet NVT).
Deze nieuwe rekeningen aanmaken? Kies in het menu
'Rekeningen' voor 'Fiche', klik op het tab-blad
'Voorschot / betalingen' en dubbelklik op de gewenste
aanstipoptie. De WINexpert+ zet dan meteen de
gesuggereerde rekening klaar voor registratie.
* Bij het keuzescherm om af te drukken op papier of op
het scherm zijn de icoontjes vergroot ... om duidelijk te
maken, dat u er met de muis op kunt klikken voor een
menuutje met bijkomende functies. Voor het 'Afdrukvoorbeeld' zijn dat verschillende groottes van de afdruk
(kies zeker eens voor 'Zoom = berekend') en voor de
printer zijn dat àndere printers dan ingesteld (bijvoorbeeld eens een PDF-afdrukje), dubbelzijdige afdruk,
enzovoorts.

4) Sneltoetsen
Wie nog met de 'oude' Windows-versies werkte kent ze
wellicht nog, de onderlijnde letters in de menu's. Door
op het toetsenbord de Alt-toets in te drukken en die
onderlijnde letter in te typen reageerde het programma
alsof u dat menupunt met de muis aanklikte.
In de nieuwere versie van Windows werken die
combinaties nog altijd (Microsoft spant zich in om
compatibiliteit te handhaven), maar toont de
onderlijningen niet meer in de menu's.
De WINexpert+ handhaaft ze ook nog, maar na zoveel
groei in vensters en programma-onderdelen werd het
tijd om de sneltoetsen nog eens te overlopen ... en
wellicht wat gemakkelijker te onthouden te maken.
We selecteerden de volgende toetsencombinaties voor
toegang tot veel gebruikte onderdelen:
Ctrl + A

Aankoopdagboek inschrijven

Ctrl + B

Btw-aangifte raadplegen / opstellen

Ctrl + D

Diversen dagboeken inschrijven

Ctrl + F

Financiële dagboeken inschrijven

Ctrl + F5

5 laatste inschrijvingen in de dagboeken
raad (doorgaans werkt Ctrl + 5 ook)

Ctrl + I

Investeringsfiche maken / raadplegen /
afdrukken

Ctrl + K

Klantenhistoriek raadplegen

Ctrl + L

Leveranciershistoriek raadplegen

Ctrl + M

MGR rekeningstelsel raadplegen

Ctrl + P

Periode kiezen / veranderen

Ctrl + Q

Quickmenu oproepen (ook volstaat een
klik met de rechtermuistoets op de
achtergrond van de WINexpert+, tussen
menu-balk bovenaan en status-balk
onderaan)
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Ctrl + R

Rekeninghistoriek raadplegen

Ctrl + S

Proef- en Saldibalans raadplegen en
afdrukken

Ctrl + V

Verkoopdagboek inschrijven

Ctrl + W

Werkkopieën maken of gebruiken

Ctrl + Z

Zoek in grids (Excel-achtige roosters)
naar in te typen woorden / bedragen

5) Btw-decembervoorschot

Uw keuze is niet zonder consequenties. Als u optie 1 of
2 kiest geeft de WINexpert+ (volgens de voorschriften)
geen vak 91 (ook niet met 0,00) mee in de aangifte.
Bij optie 3 verschijnt er wel een vak 91 in de aangifte,
maar die kan 0,00 zijn.
Optie 1 en 2 kan de Btw-Administratie verifiëren met
haar eigen computersysteem. Voor optie 3 moet zij van
u inlichtingen kunnen vragen over hoe u het voorschot
berekende.
Aan de Btw-aangifte is een overzicht toegevoegd van
de indienbaar verklaarde aangiftes met daarvan het
saldo. Dat zal ook helpen bij het bepalen van het in
december verschuldigde voorschot.

Zoals de maandaangevers moeten nu ook de kwartaalaangevers voortaan in december een voorschot 'vak
91' betalen. Dat effectief betaalde voorschot mogen ze
dan aftrekken van het eventueel verschuldigd saldo
over het laatste kwartaal van het kalenderjaar, in te
dienen in januari.
Hoe groot moet dat voorschot zijn?
Er zijn twee mogelijkheden om zelf uit te kiezen.
- Ofwel bedraagt het voorschot het bedrag, dat
verschuldigd is uit de aangifte over het derde kwartaal
(of 11de maand voor maandaangevers). Is dat een
tegoed (een bedrag in vak 72) of 0, dan is het
verschuldigd voorschot 0,00.
- Ofwel bedraagt het voorschot het bedrag, dat op 20
december verschuldigd is. U stelt als het ware tussentijds een Btw-aangifte op zodra u de boekhouding heeft
bijgewerkt t/m 20 december. U moet bij een controle
wel kunnen aantonen hoe u aan dat bedrag gekomen
bent.
In beide gevallen mag u een eventueel tegoed op de
Btw-Administratie aftrekken van het effectief te betalen
voorschot.
U kunt in de WINexpert+ zelf de gewenste optie
aanstippen.

6) Jaarrekening – printer kiezen
De jaarrekening VKT en MIC nemen de keuze van de
printer voor de boekhouding over.
Wilt u tijdelijk voor de jaarrekening een andere printer
gebruiker? Kies dan in het menu 'Afdruk' voor de optie
'Kies printer', alvorens een afdruk in de jaarrekening te
kiezen.
De jaarrekening gebruikt dan de gekozen printer,
zonder de instellingen van de boekhouding aan te
passen.

7) Wijzigingen 'onder de motorkap'
Naast al deze zichtbare wijzigingen brachten wij ook
nog voor de gebruiker onzichtbare verbeteringen aan
om beter af te stemmen op de evoluerende Windowsversies.
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Raadpleeg regelmatig de website www.ciro.be
voor nieuwe versies en voor nieuwe informatie.
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