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Online Pro Update 2016.0.0.116: SEPA Incasso wijzigt per 20 november

Beste Online Pro Gebruikers,
In de update van Online Pro van vandaag hebben we de SEPA wijziging doorgevoerd die per 20 november 2016
ingaat.
U kunt deze update ophalen door in het menu Systeem voor Synchroniseren te kiezen.

SEPA Wijziging per 20 November 2016
De grootste wijziging is dat de eerste (FIRST) en volgende incasso (NEXT) methodiek vervalt voor alle incasso's vanaf
20 november 2016.
Dit betekent dat het bijhouden van een FIRST incassolijst ook niet meer noodzakelijk is.
Het incasso systeem gaat dus weer meer lijken op het oude systeem, waarbij er geen onderscheid meer gemaakt
wordt voor een eerste, eenmalige of volgende incasso.
Daarnaast gaat de verwerkingstijd terug. Voor alle incasso's geldt dat deze teruggaan naar 1 werkdag (+1 werkdag
voor aanleveren naar de bank). Ongeacht of het dus een eerste of volgende incasso betreft. U kunt dus vandaag een
incassobestand indienen die over 2 dagen geïncasseerd is.
Daarnaast vervalt de verplichting op het aanleveren van een BIC code voor incasso's binnen de SEPA landen. Dit
levert niet een echt voordeel op omdat de BIC meestal automatisch gevuld werd.

Wanneer wijzigt Online Pro het incassoproces?
Als u vanaf 20 november het incasso-exporteren-scherm opent zal Online Pro automatisch volledig overschakelen
op het nieuwe systeem.
Als u het scherm opent zult u zien dat de FIRST-lijst onderaan het scherm dan ook verdwenen is. Bij het aanmaken
van een incasso zal deze dus maximaal nog een 1 incasso bestand genereren. De gesuggereerde incasso-datum is
altijd 2 werkdagen in de toekomst. Dit is de minimale termijn mits het incassobestand voor 23:00 's avonds
ingelezen is bij de bank.
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Mochten er nog vragen zijn horen wij het graag,
Met vriendelijke groet,
Maarten Heuvel
Online Software - Online Webart
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