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Inkoopsoorten afleiden van Grootboek rekeningen 

 

 

Naarden, 6 juni 2012 – In de Setup Wizard was het al mogelijk om inkoopsoorten toe te voegen en te 

onderhouden. Het is nu ook  mogelijk om op basis  van een  selectie van meerdere grootboekrekeningen 

tegelijk in één keer meerdere inkoopsoorten toe te voegen. 

 

 

Setup Wizard 

De nieuwe functies zijn bereikbaar via : 

 

Menu Algemeen > Setup Wizard > Basisgegevens > Inkoopsoorten > Toevoegen 

 

 
 

 

 

Werkwijze 

Door op deze pagina op de radio button “Afleiden van Grootboek rekeningen” te drukken komt de nieuwe 

functionaliteit in beeld. Op deze pagina is het mogelijk om meerdere grootboekrekeningen aan te vinken en 

de omschrijving evenals de beschrijving in één keer als inkoopsoort toe te voegen. 

 



 

 

 
 

Omdat inkoopsoorten voor iedere administratie verschillen en het niet zo is dat voor alle 

grootboekrekeningen in het rekeningschema een inkoopsoort hoeft te worden aangemaakt, staat boven aan 

het scherm achter TONEN een selectievenster. Grootboekrekeningen kennen allemaal een eigen rekeningtype.  

In dit selectievenster worden de verschillende rekeningtypen getoond, waarvoor eventueel inkoopsoorten 

kunnen worden aangemaakt. Grootboekrekeningen van het rekeningtype Omzet/ verkoop, Kas, Bank, BTW, 

Debiteuren, Crediteuren en Resultaatboekjaar zijn hier al uitgefilteerd en daarom niet zichtbaar. 

 

Maak dus eerst een selectie op het juiste rekeningtype: bijvoorbeeld “ Inkoop/ kosten”of “winst/verlies 

overig” om een aantal inkoopsoorten ineens aan te maken. 

 

Wordt er geen selectie gemaakt, dan worden hier alle grootboekrekeningen van de beschikbare rekeningtypen 

getoond. Het werkt sneller om met de  juiste selectie rekeningtype te werken en deze desnoods eerst bij de 

grootboekrekeningen goed in te stellen.   

 

Nadat bij TONEN wél een selectie is gemaakt verschijnen de bijbehorende grootboekrekeningen op het 

scherm, waarvoor u inkoopsoorten zou kunnen aanmaken.  Vink de juiste grootboekrekeningen aan of klik op 

de  vinkbox bovenaan het scherm om ze allemaal te selecteren.  

Zodra een grootboekrekening is geselecteerd worden de  tekstvelden automatisch gevuld: standaard wordt 

hier het grootboekrekening nummer en de omschrijving en tegelijkertijd ook de beschrijving ingevuld, die 

indien nodig gewijzigd kunnen worden. 

 

 



 

 

 

Daarnaast  zit in dit overzicht functionaliteit die controleert of voor de grootboekrekening al een inkoopsoort 

bestaat:  Zet de aanwijzer op het nummer van de grootboekrekening en  een eventueel reeds bestaande 

inkoopsoort wordt zichtbaar.  

(Meerdere inkoopsoorten koppelen aan dezelfde grootboekrekening is altijd mogelijk:  de functie van 

inkoopsoorten is namelijk bedoeld om indien nodig,  meerdere inkoopsoorten toe te wijzen aan dezelfde 

grootboekrekening) 

 

Met de knop  “Opslaan” worden nu de inkoopsoorten met hun eventuele nieuwe beschrijving aangemaakt en 

eenmalig in het geel getoond in het inkoopsoorten overzicht. 

 

De functie om 1 inkoopsoort aan te maken via de knop onderhoud blijft ongewijzigd bestaan. 

 

 

Gebruikstips 

 

 Als u de functie voor het eerst gebruikt kunt u het aanmaakprocess testen door 1 inkoopsoort aan te 

maken. 

 

 Nadat er een selectie is gemaakt is het altijd slim om nog even de omschrijving na te lopen en om 

even de muis over het grootboekrekeningnummer te houden. 

 

 Als er geen selectie is gemaakt blijft de “Opslaan” knop uitgegrijsd. 

 

 Nadat u op “Opslaan” heeft geklikt krijgt u eenmalig nog even overzicht over de zojuist toegevoegde 

inkoopsoorten. 

 

 Inkoopsoorten zijn na het aanmaken nog makkelijk aan te passen en eventueel te verwijderen. 

 

  
 

 

Tot zover de release notes. 

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

gebruikelijke contactpersoon. 
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