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Hoofdidentiteit
Van:
Aan:
Verzonden:
Onderwerp:

"Maarten Heuvel - Online" <Maarten@OnlineGroep.nl>
<info@onlinegroep.nl>
zondag 10 februari 2013 12:33
Online Pro 2013.0.0.26: E-Nota Tussenpersoon Incasso / Abonnementen / Administratiekosten

Beste Online Pro Gebruikers,
In de afgelopen maanden zijn veel kantoren gebruik gaan maken van E-Nota (Tussenpersoon Incasso / Abonnementen).
Hierdoor hebben we gedurende deze tijd de nodige suggesties binnen gekregen.
Via deze updatemail willen wij u op de hoogte stellen van de wijzigingen / toevoegingen aan deze functionaliteit.
U kunt deze update ophalen door in het menu Systeem voor Synchroniseren te kiezen.

Administratiekosten globaal
Naar aanleiding van veel onduidelijkheid in de markt omtrent het wel of niet mogen factureren van additionele onkosten
op een Prolongatiefactuur hebben wij dit aangekaart bij het Bureau D & O.
Deze geeft aan dat sinds 1 januari 2012 extra kosten in rekening gebracht mogen worden zolang deze niet kennelijk
onredelijk mogen zijn.
Vandaar dat we in deze update een nieuwe toevoeging “Administratiekosten” aan het Online Pro pakket hebben
gemaakt.
U kunt vanaf vandaag via het menu Factureren/Administratiekosten voor al uw facturen die u vanuit Online Pro maakt
automatisch administratiekosten in rekening brengen.

In dit scherm kunt u per soort factuur in de linker kolom de standaardkosten opgeven. En tevens de algemeen
omschrijving voor op de factuur.
De kolom “Extra kosten” worden opgeteld bij de standaardkosten van de linker kolom indien deze van toepassing zijn.
Zo krijgt u in bovenstaande situatie een Prolongatiefactuur die via de Post verstuurd en geïncasseerd wordt het bedrag
0,75 + 0,60 + 0,15 = 1,50.
Of bij een prolongatiemutatie factuur met acceptgiro wordt het bedrag 1,00 + 0,60 + 1,00 = 2,60
Op deze wijze kunt u zelf bepalen of u voor bepaalde soort facturen kosten in rekening wilt brengen, en hoe u dit doet.
Het totaalbedrag aan administratiekosten wat in rekening gebracht wordt komt apart vermeld op de factuur te staan en
is BTW houdend. Met andere woorden, u dient de BTW van deze administratiekosten af te dragen.

Administratiekosten per cliënt
Tevens is het mogelijk voor een specifieke cliënt andere “overrulende” administratiekosten in rekening te brengen. U
vindt in het cliëntenscherm in de omklap van de tweede kolom een knop “Administratiekosten”.

11-02-2013

Pagina 2 van 6

Als u op deze knop klikt verschijnt het volgende scherm.

Als er nog geen afwijkende kosten ingevuld zijn laat Online Pro de huidige globale kosten zien.
Zodra u afwijkende kosten op “Ja” zet kunt u voor deze cliënt andere kosten opgeven en een andere omschrijving.
Op deze manier zijn allerlei scenario’s in te regelen.
Zo kunt u beginnen met een selecte groep cliënten waar u administratiekosten in rekening wilt brengen. U vult dan de
globale kosten niet in (laat deze op 0 euro staan) en geeft voor de betreffende cliënten de administratiekosten per cliënt
op.
Of u kunt globaal met kosten beginnen en vult eventueel bij bepaalde cliënten afwijkende kosten op. (bijvoorbeeld van 0
euro als u geen administratiekosten bij die cliënt wenst te factureren)

Claim uitkering / Claim verhaal uitkering
Sinds enige tijd kunt u via het prolongatie-mutatie tabblad onder de cliënt ook Claim uitkering nota’s maken en Claim
verhaal nota’s.
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De claim uitkering nota die u maakt worden automatisch geboekt op de rekening courant van de maatschappij en
worden financieel geboekt op het grootboek claims wat u in het betreffende maatschappijscherm hebt ingevuld.
Tevens kunt u kiezen voor Nota soort “Claim verhaal nota”. Deze gebruikt u indien u een verhaalschade heeft. Deze
claim verhaal nota wordt dan ook niet geboekt in de rekening courant van de maatschappij maar op het grootboek
“verhaal” wat u bij het exporteren van het boekingsbestand op kunt geven.

Prolongatiefactuur altijd printen?
Via het menu Factureren / Factuur instellingen kunt u opgeven of u wilt dat prolongatiefacturen altijd geprint dienen te
worden.
De standaard instelling is uiteraard “altijd” printen.

U kunt kiezen voor de volgende opties:
Prolongatie factuur alleen op hoofdvervaldag printen
Deze optie gebruikt u wanneer u de factuur alleen geprint wilt hebben op de hoofdvervaldag van de polis. (1x per jaar
dus).
Prolongatie factuur alleen op hoofdvervaldag printen bij particuliere cliënten
Deze optie gebruikt u wanneer u de factuur alleen geprint wilt hebben op de hoofdvervaldag van de polis en alleen bij
particuliere cliënten. (1x per jaar dus).
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Overigens kunt u altijd per polis nog opgeven dat een factuur toch “altijd” geprint moet worden. U kiest dan voor de
optie altijd nota.
Staat de polis op wel nota wordt deze standaard geprint afhankelijk van de hierboven beschreven “hoofdvervaldag”
instellingen.
Bij geen nota wordt de nota voor deze polis nooit geprint.

Prolongatiemutatie factuur altijd printen?
In hetzelfde instellingen scherm onder het menu Factureren / Factuur instellingen kunt u nu ook opgeven of u wilt dat
prolongatiemutatie facturen altijd geprint dienen te worden.
Standaard respecteert Pro de instellingen van de bovenliggende polis. Dus staat deze bijvoorbeeld op geen nota wordt
een mutatienota van deze polis ook niet geprint.
Wilt u altijd mutatie facturen geprint hebben kunt u dit middels deze optie inregelen.

Lay-out opties factuur instellingen
In het factuur instellingen scherm zijn de afgelopen maanden ook nog enkele lay-out opties toegevoegd.
Zo kunt u de lettergrootte van bepaalde teksten aanpassen of de factuur laten starten met een leegregel

Meerdere betalingsregels
In het factuur instellingen scherm zijn nog verschillende betalingsregels toegevoegd.
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Zo kunt u nu voor een credit factuur of een periodieke overschrijving een aparte betalingsregel instellen.

Aangemaakte incasso factuur toch niet incasseren of ander bankrekening
nummer invoeren
Naar aanleiding van een case van een tussenpersoon hebben we het mogelijk gemaakt dat in het nota tabblad het
incassobanknummer van een bepaalde nota altijd nog handmatig gewijzigd kan worden alvorens u de incassorun
aanmaakt.
Op deze manier kunt u eventueel een ander bankrekeningnummer opgeven of een nota niet meer incasseren door het
bankrekening nummer te wissen.
Het ging er toen om dat je een aangemaakte incasso-facuur niet kon tegenhouden (niet incasseren).

Geïnteresseerd in Tussenpersoon Incasso voor uw kantoor activeren? Of om te
beginnen met abonnementen-administratie?
Wellicht heeft u nog een gedeelte Tussenpersoon Incasso polissen? Of wilt u van Maatschappij Incasso op
Tussenpersoon incasso overstappen?
In dat geval kunt u in een reply op deze updatemail aangeven dat u gebruik wilt maken van het nieuwe Tussenpersoon
Incasso gedeelte.
Wij nemen dan contact met u op om een workshop in te plannen en het stappenplan door te lopen.
Voor dit gedeelte dient u wel over het product E-nota te beschikken. Mocht u deze nog niet hebben kunt u deze
bestellen via het menu "Systeem/Aanvullende Diensten" op het tabblad "E-Nota".
Mocht u meer informatie willen hebben dan kunt u deze mail beantwoorden en zullen wij contact met u opnemen om
een en ander toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
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Maarten Heuvel
Online Software - Online Webart

♪ Online Groep
 Maarten@OnlineGroep.nl
 http://www.onlinegroep.nl
http://www.assurantiepakket.nl

 024-3716959
 024-3716949
Postadres

 Postbus 6750
6503 GG NIJMEGEN
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