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Historieken klanten en leveranciers
Programma: 1.11.4 Historiek klanten
1.12.4 Historiek leveranciers
Vb.

Verklaring van de verschillende gegevens :
“A”
: Aankoopfactuur
“ACN” : Ontvangen creditnota op aankopen
“BET” : Betaling uit financieel journaal
“D”
: Boeking in het diverse posten journaal
“Z”
: Afpuntingen via de programma’s 1.11.7 voor de klanten of
1.12.7 voor de leveranciers waarbij de bedragen niet volledig t.o.v.
elkaar wegvallen en we dus het resterende saldo vermelden bij de
laatste afboeking i.p.v. een “B”.
In het bovenstaande voorbeeld werden de volgende bedragen samen afgepunt :
Aankoopfactuur 225 t.b.v. 123.00 afgepunt 123.00
Aankoopfactuur 226 t.b.v. 250.00 afgepunt 177.00
Betaling 123 t.b.v. 300.00 afgepunt 300.00
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Achter de bedragen die volledig tegenover elkaar wegvallen zien we een afpuntingsnummer staan,
bij de bedragen die gedeeltelijk werden afgepunt vinden we een “V” + een afpuntingsnummer. De
“Z”-lijnen geven de uitsplitsing van de afpuntingen weer.

Wat betreft de historieken van de klanten gelden dezelfde regels voor de afgepunte lijnen :

De andere codes die we hierin terugvinden zijn:
“V”
: Verkoopfactuur
“VCN” : Uitgaande creditnota op verkopen
OPMERKING : Zowel bij de klanten als bij de leveranciers kunnen we, als we een selectie doen op
één klant- of leverancierscode, een bijkomende selectie maken op het afpuntingsnummer. Dit is wel
het afpuntingsnummer dat je ziet als je alle bewegingen opvraagt vanaf het begin. Dus als je een
selectie maakt op datum krijg je geen juist nummer.

1.11.4 HISTORIEK KLANTEN

1
2
3
4
5
6

SERVITRAVEL DEMO NV.

BEGINNEN MET KLANTCODE........ : SIMON_____
EINDIGEN MET KLANTCODE........ : SIMON_____
ALLE BEWEGINGEN,OPENST. (A,O). : A
SELECTIE OP AFPUNTINGSNUMMER.. : _____
SELECTIE OP DATUM (J,N)....... : N
VIDEO OF PRINTER (V,P)........ : V
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