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Asperion biedt de mogelijkheid naast  een gewone balans en een Periodenbalans ook een Proef- en 

Saldi balans en een Kolommenbalans te maken. Als u in één van deze balansen constateert dat er 

bedragen anders geboekt moeten worden, dan kunt u dit voortaan direct vanuit diezelfde 

overzichten doen en het resultaat van de overboeking wordt dan ook direct zichtbaar. 

 

De mogelijkheid is dus zowel beschikbaar in de Kolommen balans als Proef- en Saldi overzicht : 

 

Menuselectie : FINANCIEEL > Grootboek > Balans Rapportage > Kolommenbalans of 

Menuselectie : FINANCIEEL > Grootboek > Balans Rapportage > Proef- en Saldibalans 

 

Er zijn 2 functies beschikbaar die bij de overboeking behulpzaam kunnen zijn : 

 

a) Inzicht in onderliggende mutaties 

Klik op het grootboekrekeningnummer (kolom 1) om de onderliggende mutaties van het 

geselecteerde tijdvak van deze grootboekrekening te bekijken. Met de Terug knop komt u weer 

in dit overzicht terug. 

 

b) Direct overboeken 

Klik op het bedrag om vanuit dit overzicht het gehele saldo of een deel van het saldo over te 

boeken naar een andere grootboekrekening, waarbij de memoriaal boeking meteen kan worden 

aangemaakt en de mutatie direct zichtbaar wordt in het overzicht. Er verschijnt dan een 

invoerscherm om de overboekingsinstructies in te voeren als volgt :  
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Het kan zijn dat u i.p.v. dit invoerscherm de volgende mededeling krijgt : 

 

 

 
 

 

Wanneer deze melding verschijnt betreft het een gekoppelde grootboekrekening aan een 

subboek of BTW code:  Open voor een eventuele verandering de oorspronkelijke boeking. 

 

TIP : Om onderscheid te maken tussen de diverse memoriaal boekingen en deze 

(voorafgaande ) journaalposten / overboekingen, kunt u overwegen hiervoor een extra 

dagboek van het type Memoriaal aan te maken. 

Dit maakt de boekingen op de grootboekkaart duidelijk herkenbaar. Bovendien kunt u op 

deze wijze gemaakte boekingen snel en eenvoudig terugvinden door bij het menu 

Grootboek> Geboekte perioden te zoeken op dit dagboek. 

 

 

Als u vragen heeft over deze nieuwe functies, gelieve contact op te nemen met de HelpDesk of uw 

gebruikelijke contactpersoon. 
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