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2 INLEIDING
2.1 VOORWOORD
De optionele module BBC 2016+ is een belangrijke uitbreiding van de NH BBC boekhouding waarmee je
courante verrichtingen in je boekhouding sneller en efficiënter kunt uitvoeren. Ze biedt de mogelijkheid om
vaak voorkomende acties in een beweging of zelfs volledig automatisch uit te voeren.

Zo zorgt de optionele module BBC 2016+ ervoor dat gebruikers veel gebruikte repetitieve handelingen kunnen vermijden, door een aantal nieuwe oplaadmogelijkheden vanuit Excel (diverse verrichtingen, aanwendingen, dossiergegevens), en door een kopieerfunctie voor boekingslijnen in bestelaanvragen, aankoopfacturen,
diverse verrichtingen en CODA-uittreksels.

Met optionele module BBC 2016+ wordt de CODA-verwerking maximaal geautomatiseerd: niet alleen kun je
het opladen en identificeren van CODA-bestanden volledig automatisch laten lopen, ook de regels voor automatische identificatie zijn uitgebreid. Moeten gebruikers enkele verrichtingen dan nog manueel identificeren,
zullen ze beschikken over een automatische voorselectie van openstaande documenten, wat heel wat zoekwerk overbodig maakt.

Niet alleen voor CODA-uittreksels, maar ook voor externe boekingsbestanden wordt een automatische oplaad
en verwerking ingebouwd.
Bovendien kun je met optionele module BBC 2016+ de aankoop- en verkoopcyclus nog beter vanuit de
boekhouding zelf opvolgen. Je kunt notities toevoegen aan dossiers of documenten, leveringsnota’s verwerken
en aankoopfacturen boeken op basis van deze leveringsnota’s, of op basis van een vrije betaallijst. De uitbreidingen van de productcataloog maken een doorgedreven prijsopvolging mogelijk.
Ten slotte kun je aangemaakte RTF-documenten onmiddellijk opslaan als PDF-documenten, zodat originele
documenten veilig bewaard kunnen worden zonder risico op ongewenste wijzigingen.
In deze brochure vind je een kort overzicht van alle functies opgenomen in optionele module BBC 2016+.
Uiteraard kun je altijd terecht bij de medewerkers van Team Financiën voor meer uitleg of informatie.
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3 BEKNOPT OVERZICHT OPTIONELE
MODULE BBC 2016+
3.1 NIEUWE OPLAADMOGELIJKHEDEN VANUIT EXCEL
3.1.1 Opladen van aanwendingen vanuit Excel
* Via menupunt 4.2.8.
* Via een standaard Excel sjabloon uit NH BBC

* Aanwendingen opladen met volgende gegevens: jaar – leverancier – datum aanwending – budgetsleutel – aan te wenden bedrag

3.1.2 Oplaad diverse boekingen vanuit Excel
* Je maakt manueel de hoofding van de diverse aan.
* Vervolgens kun je in het detailscherm van de diverse via een <Oplaad>-knop de
boekingslijnen opladen vanuit een eigen Excel sjabloon.
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* Bij de oplaad duid je dan aan, zoals bij de oplaad van een vrije betaallijst, waar de
boekingsgegevens in het Excel bestand terug te vinden zijn.

* Boekingen op een reeds bestaand document in de boekhouding neem je niet op in de
Excel. Die voeg je manueel toe (saldo controle!).
* Bij de oplaad zijn er controles ingebouwd op correctheid opgeladen boekingsgegevens, zoals algemene rekening, dossier, actieplan, actie …
* Bij oplaad is er geen controle op beschikbaar budget, dit gebeurt bij validatie van de
diverse.
* Na oplaad kun je nog manueel lijnen toevoegen, wijzigen enz.
* Ook bijkomende oplaad in bestaande diverse met detaillijnen is mogelijk.

3.1.3 Bijkomende oplaad dossiergegevens
Heb je voor meerdere dossiers nieuwe bankrekeningen of telefoonnummers ontvangen,
dan hoef je die niet allemaal manueel in te geven in het dossier. Via een eenvoudige oplaad vanuit Excel kun je deze nieuwe gegevens opladen in de dossiers.

* Via menupunt 1.2.8.
* Via een standaard sjabloon uit NH BBC: INL_DOS.xlt.

* Bij te laden gegevens: sectorcode, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, contactpersoon, IBAN-BIC-BBAN, correspondentieadres (naam en adres).
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3.2 NIEUWE KOPIEERFUNCTIE BOEKINGSLIJNEN
* Via optieknop in boekingsscherm wordt de lijn gedupliceerd waarop je staat.

* Beschikbaar in detail bestelaanvraag – boeken aankoopfacturen (4.3.2.) – detail diverse verrichtingen – CODA-verrichtingen.
* Gekopieerde lijn blijft in opmaak zodat wijzigingen nog mogelijk zijn.
* Voor CODA en diverse: lijnen met afboeking document kunnen niet gedupliceerd
worden.
* Aankoopfactuur: er wordt een nieuwe aanwending voorgesteld, uitgezonderd bij
boeking zonder bestelbon én aanwending niet afgesloten (P).

3.3 AUTOMATISERING CODA-UITTREKSELS
Met optionele module BBC 2016+ wordt de CODA-verwerking maximaal geautomatiseerd: niet alleen kun je het opladen en identificeren van CODA-bestanden volledig automatisch laten lopen, ook de regels voor automatische identificatie zijn uitgebreid.
Moeten gebruikers enkele verrichtingen dan nog manueel identificeren, zullen ze beschikken over een automatische voorselectie van openstaande documenten, wat heel
wat zoekwerk overbodig maakt.

3.3.1 Automatische oplaad en identificatie CODA-uittreksels
* Download CODA uittreksels automatisch via Belfius Secure EDI (betalende service
van Belfius) of manueel door gebruiker.
* Via nachtelijke batchtaak worden aangeleverde bestanden ’s nachts ingelezen.
* Na oplaad gebeurt er een automatische identificatie van de CODA-verrichtingen.
* Ook bij manuele oplaad CODA-uittreksels door gebruiker is automatische identificatie mogelijk.
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3.3.2 Uitbreiding identificatieregels CODA
* Via scherm 7.3.6. betaalde of ontvangen bedragen automatisch laten identificeren als
een FDIV op een bepaalde combinatie AR – BI – KP – Actieplan – Actie – sectorcode
of als een transfert naar bepaald financieel organisme.

* Deze regels worden gebruikt voor CODA-verrichting zonder OGM die niet als betaling van een betaallijst of als financieel transfert geïdentificeerd kan worden.
* Mogelijke elementen voor identificatie:
 Bankrekening – IBAN (nu al ter beschikking);
 Match naam tegenpartij – matchpatroon mededeling – match info verrichting.
* Mogelijke boekingsgegevens
 Nieuwe zone “Jaar Vanaf”: aanduiding vanaf wanneer regel geldig is.
 Nieuwe zone “Transfert” om aan te duiden of verrichting als transfert (zone is
aangevinkt) of als financieel diverse geboekt moet worden.
 Algemene rekening – beleidsitem – kostenplaats (nu al ter beschikking) voor financieel diverse.
 Actieplan – actie – sectorcode voor financieel diverse.
 Financieel organisme: voor boeking verrichting als transfert.

3.3.3 Picklist CODA

* Bij een CODA-verrichting die niet automatisch toegewezen kan worden, wordt een
picklist opgemaakt van mogelijke documenten met een openstaand bedrag dat overeenkomt met het nog toe te wijzen bedrag uit de CODA-verrichting.
* Het aantal gevonden documenten wordt weergegeven in een oranje veld.
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* Via de knop <P> bovenaan scherm “7.3.3. Detail CODA uittreksels” wordt picklist geopend en kan gewenste document geselecteerd worden.
* Kan ook via sneltoets <P>.
* Of bij toevoegen boekingslijn via <F9> in veld “Jaar”.

3.4 UITBREIDING OPVOLGING AANKOOP- EN VERKOOPCYCLUS
3.4.1 Notities toevoegen bij dossiers of documenten
In de boekhouding kun je notities bijhouden over een klant/leverancier of documenten
van een klant/leverancier. Andere gebruikers van de boekhouding kunnen deze notities
ook raadplegen, wat de opvolging van het dossier of bepaalde facturen kan optimaliseren.

* In schermen BBC 10.3.1. – 10.3.2. – 1.2.1. notities toevoegen (cfr. notities in juridisch
dossier).
* Via knop <Notities> – sneltoets <N>.

* Je krijgt bij openen van het notitiescherm de notities te zien die gekoppeld zijn aan
het gegeven van waaruit je vertrekt: dus vertrek je vanuit document, zie je eerst alle
notities van het document, vanuit juridisch dossier alle notities gekoppeld aan juridisch dossier …

* Notities via juridisch dossier of document: via de zoekfunctie kan je alle notities van
debiteur opzoeken (bij notities via dossier worden deze al standaard gegeven).
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3.4.2 Module leveringsnota’s (menu 4.1.3.)
* Mogelijkheid om leveringsnota’s voor bestaande bestelbonnen in te voeren in nieuw
scherm 4.1.3.1.

* Mogelijkheid om aankoopfactuur te boeken op basis van leveringsnota via <L>-knop.

* Met mogelijkheid om alleen geselecteerde lijnen uit de leveringsnota te boeken.
* Met mogelijkheid om volgende gegevens uit leveringsnota nog aan te passen in de
boekingslijn van de factuur: omschrijving, aantal, eenheidsprijs, BTW-code, aftrekbare
BTW.
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* Nieuw overzichtsscherm 4.1.3.3. besteld – geleverd – geboekt.

3.4.3 Uitbreiding Productcataloog

* Ideaal in combinatie met module Bestelbonadministratie
* Mogelijkheid om een product af te sluiten via nieuwe datumvelden “Geldig Van” en
“Geldig Tot”.
* Prijsaanpassingen blokkeren in kader van gunningen: via deze parameter zorg je ervoor dat de prijs van bepaalde producten niet aangepast kan worden in een bestelaanvraag.
* Meerdere lijnen in één keer selecteren uit de productcataloog voor overname in de
bestelaanvraag, telkens met aantal 0 – gewenste hoeveelheid aan te vullen in detail
bestelaanvraag.
* Aanduiden bij leverancier (via scherm BBC 1.2.2. of via productcataloog) dat werken
met productcataloog in bestelaanvraag verplicht is.

3.4.4 Aankoopfacturen aanmaken vanuit vrije betaallijst
* Via knop <B> in scherm “Vrije ingave betaallijst” na opladen/ingeven betaallijst.
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* Voor elke betaling wordt een aankoopfactuur gemaakt – vrije betaallijst wordt nu leverancierslijst.

* Journaal voor op te maken aankoopfacturen definiëren in BBC 1.3.2.1. Deel 1.

* Indien bestuur met mandateren werkt – ook automatische mandaatlijst – nummer
mandaatlijst op basis van nummering betaallijst. Voorbeeld: betaallijst is 2016/3, dan
wordt nummer mandaatlijst 2016/2016003 (met mandaatjaar 2016 en mandaatnummer 20160003).
* Aangemaakte facturen ook terug te vinden in 4.3.1. en 4.3.2. en uiteraard in cliëntendossier 10.3.1.

3.4.5 Automatisch oplaad externe boekingsbestanden
* Via nachtelijke taak externe boekingsbestanden inlezen, valideren en doorboeken.
* Correct ingelezen bestanden worden volledig doorgeboekt.
* Bestanden met problemen/fouten worden niet doorgeboekt – hiervoor zal de gebruiker nog manueel moeten tussenkomen.

3.5 RTF-OUTPUT DOCUMENTEN ONMIDDELLIJK OPSLAAN ALS
PDF-BESTAND
Werk je voor je bestelbonnen of uitgaande facturen met RTF-afdruk, wil je deze liever
opslaan als PDF-bestand. Dat kun je nu rechtstreeks vanuit NH BBC instellen. Zo garandeer je dat de aangemaakte documenten niet ongewild gewijzigd kunnen worden.

* Deze opties is beschikbaar voor alle output van RTF-merge, dus ook voor BTWaangifte, strategische nota …
* Mogelijkheid om standaard in te stellen in scherm “BBC 1.3.2.12. User-defined samenvoegdocumenten”.

* Mogelijkheid om bij individuele afdruk aan te passen in afdrukscherm.
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