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Overstap huidig pakket naar Asperion m.b.v Auditfile .xaf 

Stappenplan voor het configureren van een nieuwe administratie in Asperion op basis van een auditfile   : 

  Actie 

1 Auditfile( -s)  in bestandsformaat .xaf v 2.0 aanleveren 
De auditfile bevat :  

 Grootboekrekeningen waarop mutaties zijn gevonden 

 Dagboeken 

 NAW gegevens debiteuren en NAW gegevens crediteuren 
 

Geprinte versies van de balans(-en) meesturen bij de aangeleverde auditfile(-s) 
 

Accountant  / Relatie 
 

2 Openstaande posten debiteuren aanleveren in csv formaat vlgs instructies Asperion 
 
Geprinte versie van de openstaande postenlijst debiteuren meesturen 

Accountant / Relatie 

3 Openstaande posten crediteuren aanleveren in csv formaat vlgs instructies 
Asperion 
 
Geprinte versie van de openstaande postenlijst crediteuren meesturen 
 

Accountant / Relatie 

 START van het conversieproces  
 

 

4 Import van de auditfile(-s) in de nieuwe administratie Asperion 
 

5 Controle en configuratiewerkzaamheden: 
 

 

 Grootboekrekeningschema Rekeningtypen controleren en instellen Acc/ Relatie  i.o.m. Asperion 

  Dagboeken controleren en koppelen Acc/ Relatie  i.o.m. Asperion 

 Cijfercontrole balansen en Accordering  Accountant  / Relatie 

 BTW Codes aanmaken/aanpassen/controleren Acc/ Relatie  i.o.m. Asperion 

 Grootboekrekeningen koppelen voor Jaarovergang, Betalingsverschillen/korting Acc/ Relatie  i.o.m. Asperion 

   

 Debiteuren Debiteursoorten instellen Acc/ Relatie  i.o.m. Asperion 

  Debiteurenbestand  verrijken, hetzij per 
debiteur handmatig of via  export/ import 
 

Acc/ Relatie  i.o.m. Asperion 

 Crediteuren Crediteursoorten instellen Acc/ Relatie  i.o.m. Asperion 

  Crediteuren  verrijken, hetzij per debiteur 
handmatig of via  export/ import 
 

Acc/ Relatie  i.o.m. Asperion 

6 Openstaande posten debiteuren importeren en controleren Asperion 

 Controle openstaande postenlijst met saldo op grootboekrekening en Accordering   Accountant /Relatie 

7 Openstaande posten crediteuren importeren en controleren Asperion 

 Controle openstaande postenlijst met saldo op grootboekrekening en Accordering   Accountant /Relatie 

8 Na configuratie  

 Inkoopsoorten, verkoopsoorten, Betalingscondities, Facturatie instellingen/layouts Accountant /Relatie 
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controleren/ bewerken / aanmaken 

    

 

De geconfigureerde administratie kan nu gebruik genomen worden en als eventueel als  template 

administratie dienen voor elke administratie die van hetzelfde grootboekrekeningschema en overige 

instellingen gebruik maakt. 

 

Voor nieuwe administraties, waarvoor ook een auditfile  moet worden ingelezen en van dezelfde template 

administratie gebruik kunnen maken is het proces  korter en simpeler:  

 

1 Auditfile(-s) in bestandsformaat .xaf v 2.0 aanleveren 
 
Geprinte versies van de balans(-en) meesturen bij de aangeleverde auditfile(-s) 
 
 

Accountant /Relatie  

2 Openstaande posten debiteuren aanleveren in csv formaat vlgs instructies Asperion 
 
Geprinte versie van de openstaande postenlijst debiteuren meesturen 
 

Accountant /Relatie 

 Openstaande posten crediteuren aanleveren in csv formaat vlgs instructies Asperion 
 
Geprinte versie van de openstaande postenlijst crediteuren meesturen 
 
 

Accountant /Relatie 

 START van het conversieproces  
 

 

4 Import van de auditfile in de nieuwe administratie Asperion 
 

5 Openstaande posten debiteuren importeren Asperion 

   

6 Openstaande posten crediteuren importeren Asperion 

   

7 Cijfercontrole balansen en accordering: Accountant /Relatie 

 Vergelijking  van rapportages in oude en nieuwe administratie en aansluiting 
openstaande postenlijsten bij saldo op grootboekrekeningen 

 

8 Debiteur- en crediteurbestand verrijken hetzij handmatig hetzij d.m.v export /import Accountant /Relatie 

 

Voor meer informatie : 

Asperion Accountancy Desk 

Accountancydesk@asperion.nl 

mailto:Accountancydesk@asperion.nl

