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Hoofdmenu > Afletteren Grootboek rekeningen 

In een administratie bevinden zich grootboekrekeningen op de balans, waarvan het saldo uiteindelijk op 

€ 0.00 moet lopen. Op deze grootboekrekeningen worden tijdelijk bedragen geboekt, die veelal op een 

later moment afgeboekt worden. Enkele voorbeelden : 

 Een grootboekrekening van het type kruisposten om de mutaties die van bank naar bank of naar de 

kas overgeheveld worden te boeken 

 Een tussenrekening voor vooruitbetaalde kosten, 

 Een tussenrekening voor nog te ontvangen rente e.d.  

Afhankelijk van het aantal grootboekrekeningen en het aantal mutaties op die grootboekrekening, kan het 

controleren ervan een tijdrovende bezigheid zijn. Dat gaat voortaan met deze functie vele malen sneller! 

 

Definities 

 Een Match is een combinatie van een aantal grootboekmutaties die bij elkaar horen en waarvan het 

saldo op € 0.00 loopt 

 Een Deelmatch is een combinatie van een aantal grootboekmutaties die bij elkaar horen en waarvan 

het saldo (nog niet) op € 0.00 loopt 

 

Doel en functionaliteit 

Het afletter proces heeft géén consequenties voor de administratie en is bedoeld als ondersteuning- en 

controle middel en biedt de volgende mogelijkheden. De functie ondersteunt het uitzoeken en afletteren 

van grootboekrekeningen en biedt een prima controle middel om na te gaan of de af te letteren 

kruisposten of tussenrekeningen inderdaad uiteindelijk op € 0.00 zullen lopen.  

De afgeletterde mutaties worden als matches vastgehouden en er blijft inzicht in de niet afgeletterde 

mutaties, die op een later tijdstip afgeletterd kunnen worden : 

Dit is een functie waarvan de beschrijving 

ook te vinden is in de online Help pagina’s. 

Met name de ervaren boekhouders zullen 

met deze controle functie veel tijd kunnen 

besparen. 
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 Comprimeren: het ineens afletteren van een bepaald tijdvak, bijvoorbeeld reeds afgesloten boekjaren.  

 Automatisch Afletteren : Het programma zoekt alle identieke bedragen paarsgewijs bij elkaar en stelt ze 

voor als matches 

 Handmatig Afletteren : De gebruiker kan zelf de bedragen bij elkaar te zoeken tot een volledige match 

of een deelmatch 

 Standaard opmerkingen kunnen meegegeven worden bij een afgeletterde match 

 Matches zijn te raadplegen op zoekcriteria 

 Matches kunnen voor een deel of in zijn geheel teruggedraaid worden. 

 Een Excel document kan uitgeprint worden van de nog niet afgeletterde mutaties 

 

Instellen van de administratie 

In pricipe kan de gebruiker zelf bepalen welke grootboekrekeningen afgeletterd moeten kunnen worden. 

Het is logisch dat alleen grootboekrekeningen van het rekening type Balans (overig) en Kruisposten 

hiervoor in aanmerking kunnen komen. Wordt er per abuis bijvoorbeeld een grootboekrekening van een 

ander rekeningtype als afletter rekening aangemerkt (bij groepsgewijze selectie), dan wordt deze rekening 

toch niet getoond naar de afletter functie. Op het detailscherm van een grootboekrekening, die niet 

voldoet aan het criterium, is de vinkbox voor Afletter rekening dan ook niet aanwezig. 

De grootboekrekeningen die afgeletterd moeten kunnen worden, moeten hiervoor gekenmerkt worden 

d.m.v een vink op de kaart van grootboekrekening: 

Menu Algemeen> Setup Wizard > Rekeningschema > Grootboekrekeningen 

Klik vervolgens op het nummer van de betreffende grootboekrekening om de details op te vragen en zet 

een vink achter ‘Afletter rekening’ . Sla vervolgens de instelling op. 
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Op het detailscherm van een grootboekrekening, die niet voldoet aan het criterium, is de vinkbox voor 

Afletter rekening niet aanwezig. 

 

Meerdere Grootboekrekeningen ineens kenmerken 

Het is ook mogelijk om een aantal grootboekrekeningen ineens te kenmerken als ‘Afletter rekening’ door 

deze grootboekrekeningen in het Overzicht grootboekrekeningen te selecteren. 

Menu Algemeen> Setup Wizard > Rekeningschema > Grootboekrekeningen 

Vink de betreffende grootboekrekening aan en selecteer vervolgens onderaan de pagina de button 

Instellen als Afletter rekening. Bevestig de selectie vervolgens met de knop ‘Uitvoeren’. 
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Wordt er per abuis bijvoorbeeld een grootboekrekening van een ongeschikt rekeningtype als afletter 

rekening aangemerkt dan wordt deze rekening toch niet getoond naar de afletter functie 

 

Match- of aflettertype instellen 

Bij elke handmatig aangemaakte match kan een standaardopmerking meegegeven worden. Dit kan 

handig zijn bij controle achteraf of als communicatiemiddel tussen verschillende gebruiker. Voorbeelden 

van standaardopmerkingen : 

 

Het instellen van de standaard opmerkingen is niet verplicht en gaat als volgt : 

Menu Algemeen> Setup Wizard > Basisgegevens > Referentiecodes> Afletter type 

Klik op het wijzig icoon achter ‘Afletter type’ en vul de omschrijving in. 

Het is mogelijk om een aflettertype, als standaard type in te stellen, deze komt dan bovenaan het 

selectievenster te staan als eerste selectie. 
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Het gebruik van de afletterfunctie 

Kies : Menu Grootboek > Grootboek rekening afletteren 

De functie bestaat uit 2 TAB bladen: Afletteren en Overzicht matches 

TAB blad Afletteren 

Op het tabblad Afletteren worden de nog niet afgeletterde bedragen getoond en kunnen de matches 

samengesteld worden. 

Dit kan op de volgende wijze: 

 Handmatige matches, waarbij het mogelijk is zelf de bedragen bij elkaar te zoeken tot een volledige 

match of een deelmatch 

 Via de knop Afletteren, waarbij het programma zelf de matches automatisch samenstelt 

 Comprimeren: het ineens afletteren van een periode of tijdvak 

Handmatige matches 

Selecteer met het selectiemenu de af te letteren grootboekrekening.  

De gevonden grootboekmutaties die nog moeten worden afgeletterd worden getoond en door het 

aanvinken van een bedrag óf door op het bedrag te klikken kan een mutatie toegevoegd worden aan een 

nieuw samen te stellen match of déélmatch. 

Handig : Tijdens het aanvinken toont het programma het nog af te letteren bedrag (saldo). Een D of C 

achter het bedrag geeft aan of dit een Debet- of Creditbedrag betreft. 

Is de match klaar klik dan op de knop ‘Match’. 
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Voordat de ‘Match wordt opgeslagen kan aan de match een opmerking worden meegegeven. Het 

programma vult standaard de datum van het laatst geselecteerde bedrag in dit veld. Hier kan echter ook 

een eigen tekst ingevoerd worden. Verder kan er een vooraf aangemaakte Aflettertype uit de 

referentiecode tabel worden meegegeven.  

 

Vul de gegevens in en sla de Match op. De opgeslagen match wordt toegevoegd aan het (TAB blad) 

‘Overzicht Matches’. 

Afletteren automatisch 

Deze functie kan heel veel werk besparen. Asperion zal dan zelf alle matches samenstellen. Dit geschiedt 

op basis van het zoeken van identieke bedragen aan de Debet en Credit kant. Matches die uit méér dan 2 

bedragen bestaan zullen met deze functie dus niet gevonden worden. 

Klik hier op de knop ‘Afletteren’. 

 

Het programma zoekt nu over alle grootboekmutaties die nog niet gematched zijn en perioden of jaren 

alle bedragen bij elkaar die identiek zijn, maakt vervolgens direct de matches aan en plaatst ze in het 

‘Overzicht matches’ . Deze automatische match bestaat dus altijd uit 2 bedragen 

Comprimeren 

Comprimeren is het ineens afletteren van een periode. 
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Deze functie wordt gebruikt wanneer er in een administratie reeds meerdere boekjaren zijn geboekt en er 

een aantal boekjaren reeds volledig zijn afgesloten en het saldo aan het eind van een boekjaar op de 

grootboekrekening te verklaren is en deze grootboekrekening heel veel mutaties bevat. In dat geval kan er 

voor gekozen worden één of meerdere boekjaren gecomprimeerd af te letteren. Is er eventueel nog een 

saldo over dan verschijnt dit als een nog af te letteren deelmatch. 

 

Nadat er op ‘Comprimeren’ is geklikt volgt er een keuze scherm: 

 

Vanaf : toont de oudste gevonden mutatie 

Einddatum toont de laatste, nieuwste mutatie 

Saldo toont het nog af te letteren bedrag 

Op het moment dat de datums gewijzigd worden dient het saldo opnieuw berekend te worden door 

‘Bereken’ te kiezen. Ook hier kan een opmerking en referentie worden toegevoegd aan de Match. 

Klik na het invullen van de gegevens op de knop Comprimeren om de Match op te slaan.  
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TAB blad Overzicht Matches 

Op het tabblad Overzicht Matches worden de automatisch afgeletterde matches, de handmatig 

aangemaakte matches en de gecomprimeerde matches voor de geselecteerde grootboekrekening getoond. 

Ook in dit overzicht zijn verschillende selecties mogelijk om te zoeken over de matches heen.  

 

Alle match regels hebben een matchnummer en datum van verwerking. Verder wordt vermeld hoe de 

match is ontstaan: handmatig of automatisch en met een wordt aangegeven of deze volledig is 

afgeletterd. Als dit niet het geval is, dan wordt dit aangegeven met een . 

Door op de loep te klikken wordt de inhoud van de match getoond: 

 

Elke regel heeft een prullenbak om een per abuis in de match gekoppelde mutatie eventueel uit de match 

te halen. De mutatie wordt uiteraard niet uit het grootboek verwijderd! Alle uit matches verwijderde 

mutaties verschijnen weer in het overzicht ‘Afletteren’ en kunnen opnieuw worden afgeletterd. 

Een match kan indivueel ook in zijn geheel teruggedraaid worden door in het ‘Overzicht matches’ op het 

icoon te klikken. 
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Meerdere matches terugdraaien kan door deze in het overzicht op regel niveau aan te vinken en 

vervolgens onder aan het overzicht de selectie ‘Verwijderen’ te maken.  

Heeft u nog vragen? 

Neem dan contact op met de HelpDesk of stuur een email aan helpdesk@asperion.nl  
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