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Voorwoord
Wij danken u voor het gestelde vertrouwen, met PYA heeft u de juiste keuze gemaakt. Samen
gaan wij zorgen dat uw investering in stijgende lijn blijft renderen. Wij begeleiden u van bij de
aanvang, het is cruciaal dat de “Fine tuning‟‟ van PYA vakkundig tijdens de implementatie gebeurt.
Deze “PYA Hulpprogramma”-handleiding is het vervolg van de PYA-Tutorial. In PYAHulpprogramma worden de programma‟s behandeld die vallen onder onderhoud en systeembeheer van de data(base) . Wij gaan u een inzicht geven in de voornaamste onderhoudprogramma‟s. Meestal worden eerst desbetreffende schermen geprojecteerd en getooid met “CallOuts” (tekstballonnetjes), ter verduidelijking. Afhankelijk van de aangekochte modules en van
de gebruikersinstellingen kunnen bepaalde handelingen niet uitgevoerd worden.
Hier wordt ook verder ingegaan op de eenmalige instellingen, ze zullen meer in detail worden
beschreven.
We veronderstellen dat de gebruiker van deze „PYA Hulpprogramma‟-handleiding, eerst de PYATutorial en PYA-Basis heeft bestudeerd.
Met PYA kan u uw werkwijze optimaliseren, zodat een beter beheer van uw administratie mogelijk wordt en blijf u op de hoogte van aanpassingen en updates. PYA laat, waar nodig, uw
volledige computeromgeving mee evolueren.
Deze handleiding is een hulpmiddel om de werkwijze en de mogelijkheden vervat in de beschikbare velden te achterhalen. Maar PYA volledig leren kennen enkel aan de hand van deze
handleiding is een sinecure, daar technieken en vaardigheden best monitoraal bijgebracht worden.
Elke klant is een bron van nieuwe ideeën, hij heeft nieuwe wensen of verzoeken, wij houden er
rekening mee bij uitbreidingen en of in nieuwe releases (versie).
Wij wensen u veel succes en zijn ervan overtuigd dat wij nog jaren prettig zullen samenwerken.

Henri Parianos

CEO.
Company software Solution
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Hulpprogramma’s
Dit deel van de handleiding omvat alle handelingen die nodig zijn voor het voeren van een
boekhouding.
Onderstaande schermafdruk geeft de mogelijkheden weer waartussen u kunt kiezen:

Korte Omschrijving
P 91

Systeemparameters

De systeemparameters worden gebruikt voor instellingen die PYA optimaal laten functioneren.
P 92

Algemene Basisgegevens

In de Algemene Basisgegevens worden de nodige parameters ingegeven om de boekhouding optimaal te laten functioneren.
P 93

Hulpprogramma‟s stock, facturatie, orderbeheer

In de Hulpprogramma‟s stock, facturatie, orderbeheer worden de nodige parameters
ingegeven om deze modules optimaal te laten functioneren.
P 94

Hulpprogramma‟s boekhouding

In de hulpprogramma‟s boekhouding worden de bijkomende parameters ingegeven die
niet voorzien zijn in de algemene Basisgegevens.
P 95

Documentenopmaak

In deze module kunnen alle documentlay-outs optimaal aangepast worden aan jouw
bedrijf.
P 96

Import-/ exportfaciliteiten

Deze module wordt gebruikt om gegevens te importeren en te exporteren uit PYA, om
deze dan op een efficiënte manier te bewerken.
P 97

Initialisatie subsysteem

Deze module wordt gebruikt om selectief gegevens te kunnen verwijderen.
P 98

Reorganisatieprogramma‟s

Dit programma wordt gebruikt om bestanden her op te bouwen en je harde schijf te
optimaliseren.
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Wijzigen wachtwoord (P9110)
Basisprincipe
In het systeem worden gebruikers, al dan niet reeds met paswoord, aangemaakt via
Hulpprogramma‟s -> Systeemparameters -> Beheer gebruikers (programma P9120);
door middel van dit scherm kan achteraf een (nieuw) paswoord worden toegekend aan
een reeds bestaande gebruiker.
Het gebruik van wachtwoorden per gebruiker wordt ten stelligste aangeraden om alle
gegevens van je bedrijf maximaal te beschermen tegen misbruiken.
Zorg er tevens voor dat onder Hulpprogramma‟s -> Systeemparameters -> Beheer systeemparameters (programma P9130) het veld “Wachtwoord actief” op
staat; anders
wordt er geen controle van het ingegeven paswoord uitgevoerd.
Voor een paswoord van een gebruiker kan worden gewijzigd, dient eerst het correcte
huidige paswoord opgegeven te worden in de mode “Raadplegen”. Vervolgens kies je de
mode “Wijzigen” zodat je het paswoord kan aanpassen.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Gebruiker

Wachtwoord

Wachtwoord

Bevestig Wachtwoord
Naam

Printer
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Wijzigen wachtwoord (P9110)
A.

Velden
Identificatie



Dit is de identificatiecode van de gebruiker waarvan het paswoord zal gewijzigd worden.
Wachtwoord



Dit veld dient ter controle ingevuld te worden met het huidige paswoord, pas dan kan
overgegaan worden tot wijziging van het paswoord.
Wachtwoord



Indien je het paswoord wenst te veranderen, kan je het nieuwe wachtwoord hier invullen, of je kunt dit volledig leeg maken ten einde het paswoord voor de betreffende gebruiker te verwijderen.
Opgelet: alle ingegeven kleine letters worden omgezet in hoofdletters!
Bevestig wachtwoord



Indien je een nieuw wachtwoord invoerde, moet je dit hier nog eens herhalen, om je
ervan te vergewissen dat je geen fout maakte.
Naam
De volledige naam van de gebruiker wordt hierin automatisch ingevuld nadat je in de
mode “Raadplegen” de velden Identificatie en Wachtwoord correct hebt ingevuld.
Standaard printer
Dit veld wordt eveneens automatisch ingevuld nadat je in de mode “Raadplegen” de
velden Identificatie en Wachtwoord correct hebt ingevuld.
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Beheer gebruikers (P9120)
Basisprincipe
In de mode “Toevoegen”, kan je een nieuwe gebruiker toevoegen. Hierbij kan je aanduiden dat deze geen toegang heeft tot bepaalde programmaonderdelen.
Je kunt eventueel hier ook het profiel van een al bestaande gebruiker aanpassen. Dan
start je eerst in de mode “Raadplegen”. Je vult vervolgens de identificatiecode en het
paswoord van de betreffende gebruiker in, waarna de overige gegevens automatisch
opgehaald worden. Je kiest vervolgens de mode “Wijzigen” om de gegevens van de gebruiker aan te passen.
LET OP: DIT PROGRAMMAONDERDEEL IS NIET VOOR DE EINDGEBRUIKER BEDOELD.
ENKEL DE HOOFDGEBRUIKER OF BEHEERDER MAG HIER TOEGANG TOE KRIJGEN.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Overzicht gebruikers

ID
gebrui
ker

TAB
bladen

Basis

Beheerspecificaties
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Beheer gebruikers (P9120)
A. ID

Code



Dit is de identificatiecode van de nieuwe gebruiker die toegevoegd zal worden, of van
de bestaande gebruiker waar we het profiel gaan wijzigen. Deze code is tevens de login van de gebruiker.
Naam
Hier vul je de naam van de gebruiker in. Dit veld is eigenlijk een „omschrijving‟ voor de
code die als login gebruikt wordt.
Wachtwoord



Kies een wachtwoord voor de nieuwe gebruiker.
TIP: Je kunt voor een nieuwe gebruiker een standaard wachtwoord aanmaken, die hij/
zelf later kan wijzigen in het programma P9110 Wijzigen wachtwoorden.
In de mode “Wijzigen” kan je dit veld eveneens wijzigen of leegmaken. Voor het wijzigen van het paswoord, zie ook Wijzigen wachtwoorden (programma P9110).
In de mode “Toevoegen” is men niet verplicht een paswoord op te geven.
Bevestigen (wachtwoord)



Het wachtwoord dat je invoerde, moet je dit hier nog eens herhalen, om je ervan te
vergewissen dat je geen fout maakt.
Laatste login
Datum wanneer gebruiker laatst PYA opgestart heeft.
Aantal logins
Aantal keer dat gebruiker PYA heeft opgestart.
Aantal foutieve logins
Aantal keer dat gebruiker fout wachtwoord heeft ingetikt.
Is dit aantal foutieve logins te hoog, dan kan men afleiden dat iemand een aantal pogingen heeft uitgevoerd om in te loggen zonder toestemming.
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Beheer gebruikers (P9120)
B. Basisgegevens

Standaard printer



Dit is de standaard printer voor de betreffende gebruiker. Indien je een ongeldige printer opgeeft, word je verzocht uit een lijst met gekende printers te kiezen. (Je dient
vooraf printers toe te voegen via het programma P9160 Beheer printers).
Standaard kassa



Indien dit van toepassing is, kan hier de kassa opgegeven worden waaraan de gebruiker normalerwijze zal werken. De kassa die je opgeeft dient wel al gekend te zijn.
Wanneer je een niet-gekende kassa opgeeft, word je verzocht een kassa te selecteren
uit de lijst met kassa‟s.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Standaard verkoopdagboek



Indien je bij toevoeging van een nieuwe gebruiker in dit veld niets invult, wordt dit op
“01” gezet.
PYA zal voorstellen om de verrichtingen van deze gebruiker te boeken in het hier opgegeven verkoopdagboek.
Wanneer je een niet-gekend verkoopdagboek opgeeft, wordt dit vervangen door het
hoogst gekende verkoopdagboek.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Standaard filiaal
Indien je hier een filiaalnummer opgeeft, dan zal de gebruiker enkel de artikels behorende tot dit filiaal kunnen behandelen.
Indien je hier geen filiaalnummer opgeeft, kan de gebruiker de artikels van alle filialen
behandelen.
Wanneer je een niet-gekend filiaal opgeeft, word je verzocht uit een filiaal te selecteren uit de lijst met filialen.
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Beheer gebruikers (P9120)
Basisgegevens
Taalcode

(vervolg)



Indien je bij toevoeging van een nieuwe gebruiker in dit veld niets invult, wordt de
taalcode op Nederlands gezet.
Je kunt kiezen tussen Nederlands, Francais, English.
De taalcode bepaalt de taal waarin PYA met deze gebruiker zal “spreken”.
Type menu
Kies welk type menu je voor dit bepaalde gebruik wilt laten weergeven.
Mogelijkheden:
Beginners
Treeview

Browser

Instelling toegankelijkheid
Hier kies je of je in een verder fase de toegankelijke of de niet toegankelijke programma‟s voor deze gebruiker wenst te definiëren.
TIP: Is de gebruiker gemachtigd tot de meeste programma‟s, kan je best het niet
toegankelijke definiëren.
Dient de gebruiker veel beperkingen te krijgen, definieer je best de toegankelijke programma‟s.
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Beheer gebruikers (P9120)
Basisgegevens

(vervolg)

Persoonlijk gebruikersmenu
Zie ook tabblad “Persoonlijk menu”.
U kunt voor deze gebruiker een op maat gemaakt gebruikmenu opstellen. Dit is
vooral eenvoudig als de gebruiker tot een beperkt aantal programma‟s toegang mag
krijgen. Je selecteert welke programma‟s de gebruiker mag gebruiken, tot andere programma‟s dan deze wordt geen toegang verleend.
TIP: Wanneer je slechts op enkele programma‟s de toegang wil weigeren voor deze
gebruiker, maak je best gebruik van het tabblad “Menu beveiliging”. Hier kan je de
programma‟s selecteren waarvoor je de toegang wenst te weigeren. (zie verder)
Groepen faciliteit
Wanneer je bij deze gebruiker gebruik wil maken van de optie om de gebruiker toe te
kennen aan een groep, vink je dit veld aan.
Menu shortcuts actief
Sneltoetsen worden weergegeven.
Sneltoetsen worden niet weergegeven.
Dit verschil is slechts visueel, en veranderd niets aan de functionaliteiten.
Wijzigen van documenten mogelijk
Deze gebruiker is gemachtigd om documenten (als aangemaakte facturen, bestellingen, nota‟s, …) te wijzingen, wanneer dit veld aangevinkt is.

C. Menu beveiliging

Wanneer je voor een gebruiker toegang tot bepaalde programma‟s wil onthouden, kan
je hier programma‟s die niet gebruikt mogen worden, deselecteren.
Wanneer er slechts weinig programma‟s gebruikt mogen worden, kan je best een “persoonlijk menu” samenstellen op het tabblad.

15/142
Versie 11/01

05_PYA-Hulpprogramma.doc

14/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur

.

Beheer gebruikers (P9120)
D. Persoonlijk menu

Enkel deze programma’s zijn toegankelijk voor deze gebruiker

LET OP: SLUIT JEZELF NIET BUITEN HET ‘BEHEER GEBRUIKERS’-MENU, VOEG STEEDS
HET PROGRAMMA ‘BEHEER GEBRUIKERS’ TOT HET MENU, WANNEER JE VOOR JEZELF
EEN PERSOONLIJK MENU MAAKT !!!
“Of zorg ervoor dat je het admin paswoord heb.”
In dit tabblad stel je zelf het hoofdmenu voor een gebruiker samen.


Om het gebruik van PYA optimaal af te stellen volgens de behoeften van elke gebruiker, is het mogelijk per gebruiker een persoonlijk menu op te stellen.



Indien een dergelijk persoonlijk menu is opgesteld en dit werd actief gezet, dan
krijgt de gebruiker voortaan nog enkel dit ene menu te zien.



Indien het tijdelijk wenselijk is dat de gebruiker weer alle standaard menu‟s van
Opera te zien krijgt, dan kan het persoonlijke menu inactief gezet worden, zonder dat dit verloren gaat, zodat dit later weer gewoon in gebruik kan worden genomen.



Indien er al een persoonlijk menu voor de gebruiker werd gedefinieerd, dan kan
dit gewijzigd worden zodra dit wenselijk is.

In dit menu zijn enkel de onderwerpen zichtbaar, die je selecteert. Tot andere programma‟s verkrijgt de gebruiker géén toegang.

Met behulp van de horizontale pijltjes

voeg je programma‟s aan het menu toe, of

verwijder je ze van het menu. Met de verticale pijltjes
programma‟s welke opgenomen zijn in het menu.

blader je door de
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Beheer gebruikers (P9120)
E. Printers per programma

Voor elke gebruiker kan per programma een andere printer opgegeven worden.
Voor de programma‟s waarvoor hier geen printer is gespecificeerd, zal de standaard
printer van de gebruiker gebruikt worden om afdrukken te maken. (zie pya_ini.exe)
Hiervoor voeg je eerst het programma toe in de lijst „printers per programma‟. Wanneer
je dan in deze lijst op de lijn klikt van het in te stellen programma, kan je een printer
kiezen uit de geïnstalleerde printers.
Wanneer je printers wenst toe te kennen die nog niet op het lokale systeem geïnstalleerd werden, dien je eerst in Windows een printer toe te voegen. (Zie hiervoor de
handleiding van uw printer).
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Beheer gebruikers (P9120)
F. (Niet) Toegankelijke dossiers

Een gebruiker kan toegang krijgen of de toegang geweigerd worden tot bepaalde dossiers. Naargelang de instelling op het tabblad “basisgegevens”, moet je hier de toegankelijke of de niet toegankelijke dossiers definiëren.
Voorbeeld: instelling”„basisgegevens”: definiëring niet-toegankelijke dossiers.

Interessant voor een accountant, waar andere mensen ook op een dossier werken.
Bij de eerste keuze “Definitie van de toegankelijke dossiers”, duid je aan welke dossiers
toegankelijk zijn.
Bij de tweede keuze “Definitie van de niet toegankelijke dossiers”, duid je aan welke
dossiers niet toegankelijk zijn.
In dit voorbeeld: de geselecteerde dossiers zijn niet toegankelijk voor deze gebruiker.

G. Groepssamenstelling

Wanneer je meerdere gebruikers hebt, die gelijkaardige licenties & beperkingen bezitten, kan je groepen creëren waaraan je gebruikers kan toevoegen. Dit voorkomt dat je
voor meerdere gelijkaardige gebruikers telkens alles moet instellen.
In PYA kan je 10 dergelijke groepen creëren.


Maak eerst een groep aan.



Wijzig de rechten van de groep
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Beheer gebruikers (P9120)
H. Wachtwoord

Deze toepassing is vooral gemakkelijk wanneer je met één grote groep gelijkaardige
gebruikers
werkt,
en
de
verschillen
in
toegankelijkheid
klein
zijn.
In dit geval kan je bepaalde programma‟s (bijvoorbeeld: “beheer gebruikers”), beveiligen met een wachtwoord. Dit wachtwoord bezorg je dan aan de gebruikers die er belang bij hebben.
LET WEL: Het gebruik van een wachtwoord is vanzelfsprekend niet zo waterdicht als een persoonlijk menu, menu beveiliging, …
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Beheer Systeemparameters (P9130)
Basisprincipe
OPGELET: In dit programmaonderdeel mag je slechts enkele gegevens wijzigen. Bij de
minste twijfel dien je eerst contact op te nemen met onze supportdienst.
Hier kan de module Logboek geactiveerd worden, het wachtwoord kan geactiveerd worden, de standaard lay-outs kunnen toegekend worden en het aantal gewenste kopijen
kan ingevuld worden.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Firma’s

ID

Lay outs

Bedrijfslogo

Beheerspecificaties
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Beheer Systeemparameters (P9130)
A. ID
Logboek actief?
Indien je deze module hebt aangeschaft, kan je hier aanduiden of je alle bewerkingen
van de verschillende gebruikers wenst bij te houden. Zo kan je controleren door wie en
hoelang een bepaald programma werd gebruikt. In het overzicht van het logboek
P9140 een overzicht krijgen van deze bewerkingen in tabel vorm met de volgende kolommen: gebruikers, bedrijf, datum, tijd, menu en programmaomschrijving.
Wachtwoord actief?
Hier kan je opgeven of je met Identificatie en Wachtwoorden wenst te werken.

B. Lay out / Copies
Aanmaningsbrieven (lay-out)
Hier wordt de standaard lay-out van de aanmaningsbrieven weergegeven. PYA levert
bij aanschaf standaard de opmaak Pya_std_remi.lst voor de aanmaningsbrieven af te
drukken. Deze lay-out kan gewijzigd worden bij Documentenopmaak P9510. Je kunt
ook een nieuwe lay-out opstellen bij Documentenopmaak P9510 en deze standaard
invullen in dit veld. Als je F4 kiest op dit veld kan je de gewenste lay-out selecteren.
Aanmaningsbrieven (aantal kopijen)
Hier kan je het gewenste aantal kopijen opgeven. Bij elke afdruk maakt PYA automatisch het aantal ingevulde copies.
Verhuring (lay-out)
Hier wordt de standaard lay-out van de verhuur weergegeven. Deze lay-out kan gewijzigd worden bij Documentenopmaak P9510. Je kunt ook een nieuwe lay-out opstellen
bij Documentenopmaak P9510 en deze standaard invullen in dit veld. Als je F4 kiest op
dit veld kan je de gewenste lay-out selecteren.
Verhuring (aantal kopijen)
Hier kan je het gewenste aantal kopijen opgeven. Bij elke afdruk maakt PYA automatisch het aantal ingevulde copies.
Factuur (lay-out)
Hier wordt de standaard lay-out van de facturen weergegeven. PYA levert bij aanschaf
standaard de opmaak Pya_std_invo.lst om de facturen af te drukken. Deze lay-out kan
gewijzigd worden bij Documentenopmaak P9510. je kunt ook een nieuwe lay-out opstellen bij Documentenopmaak P9510 en deze standaard invullen in dit veld. Als je F4
kiest op dit veld kan je de gewenste lay-out selecteren.
Factuur (aantal kopijen)
Hier kan je het gewenste aantal kopijen opgeven. Bij elke afdruk maakt PYA automatisch het aantal ingevulde copies.
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Beheer Systeemparameters (P9130)
Lay out / Copies

(vervolg)

Bestelling klanten (lay-out)
Hier wordt de standaard lay-out van de bestellingen klanten weergegeven. PYA levert
bij aanschaf standaard de opmaak Pya_std_order.lst voor de bestellingen klanten af te
drukken. Deze lay-out kan gewijzigd worden bij Documentenopmaak P9510. Je kunt
ook een nieuwe lay-out opstellen bij Documentenopmaak P9510 en deze standaard invullen in dit veld. Als je F4 kiest op dit veld kan je de gewenste lay-out selecteren.
Bestelling klanten (aantal kopijen)
Hier kan je het gewenste aantal kopijen opgeven. Bij elke afdruk maakt PYA automatisch het aantal ingevulde copies.
Offertes klanten (lay-out)
Hier wordt de standaard lay-out van de offertes klanten weergegeven. PYA levert bij
aanschaf standaard de opmaak Pya_std_order.lst voor de offertes klanten af te drukken. Deze lay-out kan gewijzigd worden bij Documentenopmaak P9510. Je kunt ook
een nieuwe lay-out opstellen bij Documentenopmaak P9510 en deze standaard invullen in dit veld. Als je F4 kiest op dit veld kan je de gewenste lay-out selecteren.
Bestelling leveranciers (lay-out)
Hier wordt de standaard lay-out van de bestellingen leveranciers weergegeven. PYA levert bij aanschaf standaard de opmaak Pya_std_order_supl.lst voor de bestellingen leveranciers af te drukken. Deze lay-out kan gewijzigd worden bij Documentenopmaak
P9510. Je kunt ook een nieuwe lay-out opstellen bij Documentenopmaak P9510 en
deze standaard invullen in dit veld. Als je F4 kiest op dit veld kan je de gewenste layout selecteren.
Bestelling leveranciers (aantal kopijen)
Hier kan je het gewenste aantal kopijen opgeven. Bij elke afdruk maakt PYA automatisch het aantal ingevulde copies.
Afleveringsbon (lay-out)
Hier wordt de standaard lay-out van de afleveringsbonnen weergegeven. PYA levert bij
aanschaf standaard de opmaak Pya_std_deli.lst voor de afleveringsbonnen af te drukken. Deze lay-out kan gewijzigd worden bij Documentenopmaak P9510. Je kan ook
een nieuwe lay-out opstellen bij Documentenopmaak P9510 en deze standaard invullen in dit veld. Als je F4 kiest op dit veld kan je de gewenste lay-out selecteren.
Afleveringsbon (aantal kopijen)
Hier kan je het gewenste aantal kopijen opgeven. Bij elke afdruk maakt PYA automatisch het aantal ingevulde copies.
Afleveringsbon zonder prijs (lay-out)
Hier wordt de standaard lay-out van de afleveringsbonnen weergegeven. PYA levert bij
aanschaf standaard de opmaak Pya_std_deli.lst voor de afleveringsbonnen af te drukken. Deze lay-out kan gewijzigd worden bij Documentenopmaak P9510. Je kunt ook
een nieuwe lay-out opstellen bij Documentenopmaak P9510 en deze standaard invullen in dit veld. Als je F4 kiest op dit veld kan je de gewenste lay-out selecteren.
Geboortelijst (lay-out)
Hier wordt de standaard lay-out van de geboortelijsten weergegeven. PYA levert bij
aanschaf standaard de opmaak Pya_std_gebo.lst om de geboortelijsten af te drukken.
Deze lay-out kan gewijzigd worden bij Documentenopmaak P9510. Je kunt ook een
nieuwe lay-out opstellen bij Documentenopmaak P9510 en deze standaard invullen in
dit veld. Als je F4 kiest op dit veld kan je de gewenste lay-out selecteren.
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Beheer Systeemparameters (P9130)
C. Velden
Automatische nummering klanten? & laatste nummer
Bij het aanmaken van een nieuw klantenfiche, kan PYA automatisch een alfanumeriek
nummer toekennen. Dit nummer volgt steeds op de laatst aangemaakte klant.
PYA geeft het laatst aangemaakte klantennummer weer. Dit kan overschreven worden
indien je pas vanaf een bepaald nummer wil beginnen of verdergaan.
LET OP: dat u hiermee geen bestaande, hogere nummers overschrijft!
Automatische nummering leveranciers? & laatste nummer
Bij het aanmaken van een nieuw leveranciersfiche, kan PYA automatisch een alfanumeriek nummer toekennen. Dit nummer volgt steeds op de laatst aangemaakte leverancier.
PYA geeft het laatst aangemaakte leveranciernummer weer. Dit kan overschreven
worden indien je pas vanaf een bepaald nummer wil beginnen of verdergaan.
LET OP: dat u hiermee geen bestaande, hogere nummers overschrijft!
Assistent & naam assistent
Niet van toepassing!
menustructuur actief?
Indien je hier
dien je hier
bereiken.

invult kan je naar een ander programmadeel via een P***-code. Inkiest kan je alleen via de menuschermen een ander programmadeel

Verkorte menukeuze actief?
Hiermee activeer je de mogelijkheid tot het maken van verkorte menu‟s. Om deze in te
stellen: zie Beheer gebruikers (P9120).
Meerdere talen actief? & Standaard taal
Indien je hier
Indien je hier

invult zijn de drie talen actief en moet je een standaardtaal kiezen.
kiest is Nederlands de enige taal en de standaard taal.

Bedrijfslogo
Door op het logo te klikken, kan je een ander logo kiezen.
Dit logo zal gebruikt worden voor de meeste afdrukken (facturen, geboortelijsten, …)
Indien je een ander formaat dan *.bmp wenst, vul je in het veld „bestandsnaam‟ „*.*‟
in. Alle formaten worden zichtbaar (let op: ook bestanden die geen afbeeldingen zijn!)
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Overzicht logboek (P9140)
Basisprincipe
In dit programmaonderdeel kan je, indien je bij de systeemparameters P9120 het logboek op actief heeft gezet, een overzicht krijgen van de handelingen uitgevoerd in Opera. Deze kan je opvragen op datum, per gebruiker, per bedrijf of per menu.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Sorteren
volgens

Logboek

Overzicht logboek
Je kunt het overzicht op verschillende wijzen rangschikken.
Volgens: Gebruiker, Bedrijf, Programma of Login datum.

Voor een bepaalde schikking, klik je op de respectievelijke lijsthoofdding.
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Overzicht logboek (P9140)
Verwijderen logboek ‘F8’
Via dit programma onderdeel kan je het logboek verwijderen. Hiermee verwijder je de
geschiedenis van het logboek. Je zult bij de volgende raadpleging van het overzicht van
het logboek enkel de handelingen aantreffen van na de verwijdering.

Tot …
Vul hier de datum in tot welke het log bestand gewist moet worden.
HET VERWIJDEREN VAN HET LOGBOEK IS DEFINITIEF!
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Beheer taken (P9180)
Basisprincipe
Via dit programma onderdeel kan je programma‟s toevoegen die automatisch moeten
uitgevoerd worden op bepaalde tijdstippen. Voorbeeld Reorganisatie P9800.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 
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Aanmaken nieuw dossier (P9190)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel maak je nieuwe dossiers aan. Je kunt gegevens uit bestaande dossiers importeren(indien je het boekhoudplan of klanten wil overnemen).
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Beschikbare dossiers

Basisge
gevens

Overnemen

Beheerspecificaties
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Aanmaken nieuw dossier (P9190)
A. Basisgegevens
Code nieuw bedrijf



Deze alfanumerieke code kenmerkt uw bedrijf. PYA raadt u aan deze codes volgens
een vast stramien te creëren, en geen hiaten te laten.
Voorbeeld: Code voor het bedrijf „Company Solutions‟ te Antwerpen “CSANT”.
Naam

, adres, postcode, gemeente & land

Vul hier de naam in van het bedrijf waarover u een dossier aanmaakt (meestal uw eigen onderneming). In de volgende velden vult u de adresgegevens van de desbetreffende onderneming in.
Telefoon
In dit veld vul je het telefoonnummer van het bedrijf in.
HR-code
Vul hier de prefix van het handelsregisternummer in.
Voorbeeld: Voor een bedrijf ingeschreven in Antwerpen: „HRA‟
HRnummer
Hier vul je het HR nummer van het bedrijf in.
ISOcode
Vul hier de ISO code van de onderneming in.
BTWnummer:
Vul hier het BTW nummer van de onderneming in, indien deze over een BTW nummer
beschikt.
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Aanmaken nieuw dossier (P9190)
B. Overname Basisgegevens
Je kunt indien gewenst basisgegevens (klanten, leveranciers, boekhoudplan, …) overnemen uit bestaande dossiers.
Overname basisgegevens van bedrijf
Kies het bedrijf waarvan je de basisgegevens wenst over te nemen.
Dit basisgegeven omvatten postcodes, lay-outs,…
Je kunt dit door op „F4‟ te klikken, of door een bedrijf te selecteren in de weergegeven
lijst.

Start creatie nieuw bedrijf.
Overname klanten / leveranciers.
Je kunt voor dit nieuwe dossier, bestaande klanten- & leveranciersfiches overnemen.
Hiervoor vink je dit veld aan, en kies je van welk dossier (bedrijf) je de gegevens
wenst over te nemen.

Start overname klanten en leveranciers
Overname boekhoudplan
Je kunt bestaande boekhoudplannen van andere dossiers (bedrijven) overnemen.
Hiervoor vink je dit veld aan, en vervolgens kies je van welk dossier je het boekhoudplan wenst over te nemen.

Start overname boekhoudplan.
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Beheer dossiers (P9198)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel beheer je alle dossiers. Je kunt hier gegevens over een
dossier wijzigen, dossiers toevoegen of verwijderen, ...
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Beschikbare dossiers

Basisge
gevens

Beheerspecificaties
Bij verwijderen van het dossier worden alle bestanden en codes verwijderd.

33/142
Versie 11/01

05_PYA-Hulpprogramma.doc

14/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur

.

Beheer dossiers (P9198)
A. Basisgegevens
Code nieuw bedrijf



Deze alfanumerieke code kenmerkt uw bedrijf. PYA raadt u aan deze codes volgens
een vast stramien te creëren, en geen hiaten te laten.
Voorbeeld: Code voor het bedrijf „Company Solutions‟ te Antwerpen “CSANT”.
Naam

, adres, postcode, gemeente & land

Vul hier de naam in van het bedrijf waarover u een dossier aanmaakt (meestal uw eigen onderneming). In de volgende velden vult u de adresgegevens van de desbetreffende onderneming in.
Telefoon
In dit veld vul je het telefoonnummer van het bedrijf in.
HR-code
Vul hier het prefix van het handelsregisternummer in.
Voorbeeld: Voor een bedrijf ingeschreven in Antwerpen: „HRA‟
HRnummer
Hier vul je het HR nummer van het bedrijf in.
ISOcode
Vul hier de ISO code van de onderneming in.
BTWnummer:
Vul hier het BTW nummer van de onderneming in, indien deze over een BTW nummer
beschikt.
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Beheer afgesloten dossiers (P9199)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel raadpleeg je alle gesloten dossiers.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Afgesloten dossiers

gegevens afsluiting

A. Velden
Deze gegevens worden automatisch aangemaakt tijdens het afsluiten van het boekhoudjaar (Afsluiten boekhoudjaar P3730).
Dossiercode
Deze alfanumerieke code kenmerkt van het bedrijf.
Naam
De naam van het bedrijf waarvan het dossier gesloten is (meestal uw eigen onderneming).
Afgesloten jaar
Jaar van afsluiting.
Periode
Periode van activiteit
Afgesloten door
Wie heeft afgesloten.
Directory
Plaats van database.
Datum van afsluiting
Datum van afsluiting uitgevoerd is.
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Algemene basisgegevens
Basisprincipe
In dit hoofdstuk beheer je
•

BTW tarieven

•

Vreemde munten

•

Boekhoudperiodes

•

Beheer bedrijfsgegevens.
P
P
P
P
P

9210
9220
9230
9240
9250

BTW tarieven
Vreemde munten
Boekhoudperiodes en boekhoudjaren
Beheer bedrijfsgegevens
BTW-vakken/BTW-codes verkoop/aankoop

39
41
43
45
49

37/142
Versie 11/01

05_PYA-Hulpprogramma.doc

14/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur

.

Commentaar

38/142
Versie 11/01

05_PYA-Hulpprogramma.doc

14/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur

.

BTW Tarieven (P9210)
Basisprincipe
In dit programmaonderdeel kan je de verschillende BTW codes beheren. In de velden
staan de meest gangbare BTW percentages initieel bij installatie ingesteld namelijk.
code 1 is 0%,
code 2 is 6%,
code 3 is 12%,
code 4 is 21%,
Deze kunnen vrij veranderd worden indien de officiële BTW regeling wijzigt. Bovendien
biedt PYA de mogelijkheid om 9 verschillende codes in te stellen. Code 5 en volgende
blijven normaal op blanco staan, tenzij er een nieuwe BTW regeling in uitvoer komt: dan
kan je deze codes gebruiken om de vroegere BTW percentages in bij te houden.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met
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Vreemde munten (P9220)
Basisprincipe
Initieel worden de verschillende koersen in PYA ingesteld. In dit programmaonderdeel
ben je de koersen van de vreemde munten beheren. Deze koersen kan je dagelijks of
periodiek wijzigen, ofwel kan je een vaste koers per munt aanhouden en bij het afsluiten van de boekhoudperiodes de koersverschillen bepalen.
OPGELET. De muntcode op de eerste regel de basismunt van de boekhouding moet je
eigen muntcode van de boekhouding zijn (bv “EUR”).
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Munt

Bestaande Munten

A. Velden
Munt



Hier kan je de internationale afkorting van de munt (ISO-code) invullen. De muntcode
kan in principe vrij gekozen worden (bv. BEF, BF, FB, …). Toch raden wij aan om de internationale ISO-codes voor de munten te gebruiken. Dit vermijdt problemen met
eventuele conversies van de munten.
Omschrijving
Geef een omschrijving voor de munt. TIP: Je kunt de munt hier voluit vermelden.
Nota
Eventuele opmerkingen kan je hier wegschrijven.
Koers



Hier kan je de wisselkoers ten opzichte van de Euro invullen.
Vaste koers



Hier kan je opgeven of deze munt een vaste koers heeft tegenover de basismunt.
De koers van deze munt kan niet wijzigen tegenover de basismunt.
„

De koers van deze munt kan wijzigen tegenover de basismunt.

Decimalen



Hier kan je invullen of bij het gebruik van deze munt rekening moet gehouden worden
met de decimalen.
„
Alle bedragen voor deze munt zullen tot op twee decimalen worden bijgehouden
(en intern tot op vijf decimalen worden berekend).
„
Alle bedragen voor deze munt zullen na ingaven of berekening tot op de eenheid
worden afgerond.
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Boekhoudperiodes en boekhoudjaren (P9230)
Basisprincipe
In dit programmaonderdeel kan je de periodieke indeling van je boekhoudjaar specificeren.
Deze indeling kan je maken, rekening houdend met de periodieke aangiftes: de boekhoudperiodes kan je aanmaken per jaar, per kwartaal, per maand, ... Je kunt een
maximum 13 periodes aanmaken. De dertiende periode kan je (in uitzonderlijke omstandigheden) bv. gebruiken om de boekingen per 31/12 afzonderlijk te kunnen raadplegen en/of verwerken.
PYA voorziet de mogelijkheid om boekhoudperiodes over verschillende jaren te laten lopen. OPGELET Het aangeduide boekhoudjaar moet gelijk zijn aan het jaartal van de eerste dag van het boekhoudjaar.
Bv. het boekhoudjaar 2000 kan beginnen op 01/01/00 en eindigen op 31/12/00 (gewoon);
Bv. het boekhoudjaar 2000 kan beginnen op 01/11/00 en eindigen op 31/10/01 (te
paard);
Bv. het boekhoudjaar 2000 kan beginnen op 01/07/00 en eindigen op 31/12/01 (opstartend).
Hier kan je tevens nagaan welke boekhoudjaren wel en welke nog niet zijn afgesloten.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Boekhoudjaren

Bestaande Boekhoudjaren

periodes
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Boekhoudperiodes en boekhoudjaren (P9230)
A. Velden
Deze gegevens worden automatisch aangemaakt tijdens het aanmaken van het boekhoudjaar (Aanmaken nieuw boekhoudjaar P3720).
Boekhoudjaar



Hier krijg je de mogelijkheid om vier cijfers in te vullen, die verwijzen naar het boekhoudjaar.
Indien het boekhoudjaar over twee kalenderjaren loopt, moet je het laagste kalenderjaar nemen. Als je een al bestaand boekjaar opvraagt kan deze beheren met de functietoetsen die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan, om nieuwe codes in te
voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Van datum … Tot datum …
Hier kan je bepalen over welke periode het boekhoudjaar loopt. In het veld „Van‟ kan
je de begindatum van het boekhoudjaar invullen en in het veld „Tot‟ kan je de einddatum van het boekhoudjaar invullen.
Afgesloten?
Dit veld geeft weer of dit boekhoudjaar al dan niet werd afgesloten.
Zolang je nog in dit boekhoudjaar werkt, blijft dit veld op „
staan. Dit veld wordt automatisch op „„
gezet bij het afsluiten van het boekhoudjaar via programmaonderdeel P3730.
Periode 01 tot 13
In het veld “Periode 1” kan je de begindatum van de eerste periode 01 bepalen. In het
veld “Tot” kan je de einddatum van de eerste periode 01 bepalen.
Zo kan je de resterende periodes definiëren door de velden “Periode n” en “Tot” telkens in te vullen.
OPGELET: PYA controleert of deze datums binnen het ingegeven boekhoudjaar vallen.
PYA controleert ook of deze datums onderling niet overlappend zijn.
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Beheer bedrijfsgegevens (P9240)
Basisprincipe
Hier kan je de algemene gegevens van je bedrijf definiëren. Deze gegevens kan je invoegen in de hoofdding van de documenten die je opmaakt in PYA.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



A. Velden
Gebruiker



Hier kan je de naam van je firma invullen. Het beste gebruik steeds dezelfde tekstopmaak als in je andere adressen. Bv. Janssens of JANSSENS. Zo zijn alle namen gelijkvormig bij het afdrukken van de documenten.
Adres
Hier kan je het adres van je firma invullen, d.i. de straatnaam en het huisnummer. Het
beste gebruik je steeds dezelfde tekstopmaak als in je andere adressen. Bv. Dorpstraat 38 of DORPSTRAAT 38. Zo zijn alle adressen gelijkvormig bij het afdrukken van
de documenten.
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Beheer bedrijfsgegevens (P9240)
Postnummer



, Gemeente

 en land

In de velden “Postnummer”, “Gemeente” en “Land” bepaal je de verdere adresgegevens van je bedrijf. PYA voorziet standaard de postcodes van België. Indien je het
veld “Postnummer” niet wenst in te vullen of te creëren, kan je gebruik maken van een
“ . . “-postcode. Hierdoor kan je het veld “Gemeente” en “Land” invullen zonder gebruik te moeten maken van de link met de postcode.
In de velden “Postnummer” en “Gemeente” kunnen de functietoetsen gebruikt worden
die vermeld werden bij “Algemene principes”.
Telefoon & fax
Hier kan je het telefoon- & faxnummer van je bedrijf invullen. Het beste gebruik je dezelfde lay-out als in je andere telefoonnummers in de klanten - en leveranciersfiches.
Zo zijn alle telefoonnummers bij het afdrukken van de documenten gelijkvormig.
RPR
RPR geld alleen voor vennootschappen. Elke vennootschap moet ook haar zgn. RPR of
rechtspersonenregister vermelden. Concreet is dat dan in feite de plaats van het vroegere handelsregister of m.a.w. de plaats van de Rechtbank van Koophandel waaronder
de vennootschap in kwestie territoriaal gezien ressorteert. Achter de vermelding RPR
moet er dus m.a.w. een plaats vermeldt worden en geen nummer.
Let op! Dit geldt dus niet voor eenmanszaken. In dat geval vermeldt u enkel uw ondernemingsnummer, maar geen RPR.
Voorbeeld Ondernemingsnummer 0448.332.911 (RPR Tongeren).
ISO code



In het veld “ISO code” bepaal je de officiële ISO landcode voor je bedrijf. PYA voorziet
standaard de EG landcodes.
Je kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
BTW-nummer
In het veld “BTW-nummer” bepaal je het BTW-nummer als je bedrijf BTW-plichtige is.
Op dit BTW-nummer worden 2 controles uitgevoerd:
 PYA controleert het BTW-nummer van Belgische klanten op juistheid.
 PYA controleert of het BTW-nummer uniek is. Indien het een tweede maal gebruikt wordt, geeft PYA een verwittiging.
Vrije tekst
In dit veld kan je aanvullende informatie die je op de hoofdding van je documenten
wenst af te drukken, invullen. Bv. Faxnummer, e-mailadres, banknummer, etc.
Domiciliatie Id.
Indien je met domicilieringen werkt, kan je hier het toegekende nummer van de domiciliëring, d.i. het ID-nummer van de bank, invullen. De module domicilatie moet actief
zijn.

46/142
Versie 11/01

05_PYA-Hulpprogramma.doc

14/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur

.

Beheer bedrijfsgegevens (P9240)
Bankrekening
In dit veld kan je de bankrekeningnummer invullen.
IBAN nummer
In dit veld kan je het IBAN nummer van de bankrekening invullen.
De IBAN nummer wordt automatisch berekend op basis van je bankrekeningnummer
voor België.
BIC code
In dit veld kan je de BIC code van de bankrekening invullen.
Naam en titel
Naam en hoedanigheid bedrijfsleider.
Externe Boekhouder
Externe accountant
Indien u van een externe accountant gebruik maakt, dient u dit veld aan te vinken,
zodoende dat de gegevens van uw externe accountant gebruikt worden waar nodig.
N.I.S.
Hier kan je het nummer van het externe boekhoudkantoor dat de N.I.S.-cel toekende,
invullen.
ISO code



In het veld “ISO code” bepaal je de officiële ISO landcode voor je externe boekhouder.
PYA voorziet standaard de EG landcodes. Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij
“ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan, om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Wordt gebruikt bij u BTW aangifte !!!
BTWnummer
Indien je boekhouding door een extern boekhoudkantoor verwerkt wordt, kan je hier
het BTW-nummer van dat externe boekhoudkantoor opgeven. Dit nummer is nodig
voor de BTW-aangifte en andere BTW-documenten.
In het eerste veld kan je de ISO-landcode van het BTW-nummer invullen, bv. BE, NL,
etc. In het tweede veld kan je het effectieve BTW-nummer van het externe boekhoudkantoor invullen. Deze gegevens kan je opnemen in de hoofdding van je documenten.
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Beheer bedrijfsgegevens (P9240)
Actieve modules !!!
Het kan zijn dat bepaalde modules niet actief zijn in bepaalde
dossiers waardoor bepaalde instellingen in beheer bedrijfgegevens ook niet actief zijn.
Hiernaast overzicht van bestaande modules.
Analytische boekhouding
De analytische boekhouding wordt niet gevoerd in elke bedrijf. Het is ook zo dat niet alle modules in een bedrijf van
toepassing zijn. Hier kan je bepalen welke modules voor u
bedrijf actief zijn of niet. Indien u de administratie voert voor
verschillende dochters van u bedrijf, kun je het hier instellen
per dochter.
Analytische boekhouding



Via keuze „
duid je hier aan of je bedrijf met analytische boekhouding werkt. Indien
je boekhouding met multidossier werkt, kan je hier bepalen in welke dossiers je met
analytische boekhouding wenst te werken.
Intrastat



Via keuze

duid je hier aan of je bedrijf met Intrastat-aangifte werkt.

Extra analytische Divisies



Via keuze
duid je hier aan of je bedrijf met extra analytische divisies in de boekhouding werkt.
Goedkeuringsprocedure



Via keuze
duid je hier aan of je bedrijf voor bepaalde boekhoudkundige handelingen
de goedkeuring nodig heeft van een verantwoordelijke. Bij het uitvoeren van bepaalde
bewerkingen zal PYA dan automatisch de goedkeuringsprocedure voorstellen. Deze
dient dan ingevuld te worden, zodat de controle kan worden uitgevoerd.
Spiegelrekening actief



Via keuze
duid je hier aan of je bedrijf met spiegelrekeningen in de boekhouding
werkt. Spiegelrekeningen leggen de band met de algemene boekhouding. Dienen om
de analytische boekhouding als “autonome” boekhouding te laten werken.
Bedrijfsgegevens
Hier kan je aanvullende bedrijfsgegevens specificeren. Je hebt 99 lijnen ter beschikking om extra gegevens in te voeren. Deze lijnen zijn louter ter informatie.
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Beheer BTW vakken (P9250)
Basisprincipe
Deze BTW-vakken worden gebruikt om de berekening van de BTW-aangifte automatisch te kunnen laten verlopen, om de berekende bedragen in de juiste vakken van de
BTW-aangifte te kunnen afdrukken, om de berekeningen voor de BTW-aangifte op
scherm te kunnen weergeven en in geval je geen voorbedrukte formulieren gebruikt,
om de teksten voor de BTW-aangifte mee te kunnen afdrukken.
Deze BTW-codes verkoop worden gebruikt om de BTW-uitsplitsing bij de dagelijkse
verwerkingen te kunnen uitvoeren, om de afdruk van de BTW-uitsplitsing in verschillende lijsten te kunnen afdrukken en om de bedragen voor de BTW-aangifte vanuit de
boekhouding zelf naar de verschillende BTW-vakken te kunnen doorsluizen.
Deze BTW-codes aankoop worden gebruikt om de BTW-uitsplitsing bij de dagelijkse
verwerkingen te kunnen uitvoeren, om de afdruk van de BTW-uitsplitsing in verschillende lijsten te kunnen afdrukken en om de bedragen voor de BTW-aangifte vanuit de
boekhouding zelf naar de verschillende BTW-vakken te kunnen doorsluizen..
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



indelingen

ID Vakken

Formules

Afdruk info

Lijst
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Beheer BTW vakken (P9250)
A. Velden
BTW instellingen



Kies hier welke BTW instelling je wenst aan te maken of te wijzigen.
Volgende keuzes zijn mogelijk:
 BTW vakken
 BTW verkopen
 BTW aankopen
 BTW eindafrekening

B. BTW vakken
ID

Code BTW-vak



Hier kan je de code voor het gebruikte BTW-vak invullen. Merk op dat deze code in
overeenstemming dient te zijn met de berekeningen die in de andere BTW-vakken
worden uitgevoerd: zie omrekeningsformules.
Titel
Hier geef je de titel horende bij deze code, in de 3 verschillende talen (nederlands,
frans & engels).
Deze titel wordt afgedrukt indien dit bij „type‟ geselecteerd werd.
Afdruk

Geldig van … tot …
Hier vul je in van wanneer tot wanneer de opgemaakte BTWvakken geldig zijn.
Scherm actief
Hier kan je
of „
invullen. Dit bepaalt of bij het opvragen van de BTW-aangifte
op scherm, dit BTW-vak al dan niet mee zal worden getoond.
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Beheer BTW vakken (P9250)
BTW vakken (vervolg)
Type
Hier heb je 5 mogelijkheden.


„T‟ : Titel dient in te vullen, die dan steeds zal worden afgedrukt.



„blanco‟ : De berekende waarde voor dit BTW-vak steeds zal worden afgedrukt.



„+‟ : De berekende waarde voor dit BTW-vak enkel zal afgedrukt worden, wanneer zij positief is.



„-„ : De berekende waarde voor dit BTW-vak enkel zal afgedrukt worden, wanneer zij negatief is.



„R‟ : Betekent dat er steeds gevraagd zal worden of de berekende waarde afgedrukt dient te worden.

Kolom
Hier bepaal je of de berekende waarde voor dit BTW-vak in de eerste („links‟), de
tweede („rechts‟) kolom of niet („blanco‟) van de gewone BTW-aangifte dient te worden
afgedrukt.
Omrekeningsformule
Hier kun je een formule voor de berekening van de waarde van
dit BTW-vak invullen. Merk op dat dit niet steeds noodzakelijk
is: meerdere BTW-vakken worden programmatorisch vanuit de
gegevens van de boekhouding zelf berekend. Indien je hier wel
een formule invult, zal de waarde voor dit BTW-vak berekend
worden vanuit de waarden van de BTW-vakken die je in deze
formule hebt opgenomen. Je hebt de mogelijkheid om tot negen andere BTW-vakken bij te tellen of af te trekken. In de velden met plaats voor 1 positie kun je een plus- of een minteken
invullen. In elk daaropvolgend veld van 5 posities kun je dan het reeds bestaande
BTW-vak dat je hier wil bijtellen of aftrekken, invullen.
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Beheer BTW vakken (P9250)
C. BTW verkopen
ID

BTW code
Hier kan je de code voor de BTW-code verkoop ingeven. PYA gebruikt intern volgende
codes, die reeds standaard werden gedefinieerd:
1 is 0% BTW,
2 is 6% BTW,
3 is 12% BTW,
4 is 21% BTW,
9 is vrijgesteld van BTW,
EE is intracommunautair,
IX is export naar buiten de EU. en
M is medecontractant.
Bij wettelijke wijzigingen aangaande de BTW-aangifte kunnen deze codes overeenkomstig worden gewijzigd in het programma P9210 “BTW tarieven”.
Scherm - Omschrijving
De tekst die je hier invult, wordt in het eerste scherm van het programma P3110 Verkoopdagboek weergegeven in het kader voor de BTW-uitsplitsing. De positie van die
tekst binnen dat kader is afhankelijk van de volgorde van de „BTW code‟ die je hierboven ingevuld hebt. Op die manier kan je in P3110 de BTW-uitsplitsing ingeven door de
basisbedragen voor de BTW naast de overeenkomstige tekst in te typen.
Printer - Omschrijving
De tekst die je hier invult, wordt in het verkoopdagboek en de lijsten i.v.m. de BTWaangifte als omschrijving bij de basisbedragen voor de BTW afgedrukt. Bij wijziging
van een BTW-code kan je aldus de betreffende lijsten onmiddellijk mee aanpassen.
Detail

Geldig van … tot …
Vul hier de data in waartussen deze BTW code geldig is.
Def. BTW%
Vul het standaard BTW% in die geld voor deze BTWcode. Je kan kiezen uit bestaande
percentages of een ander percentage invullen.
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Beheer BTW vakken (P9250)
BTW verkopen (vervolg)
Actief
Om deze BTW-code verkoop effectief te kunnen gebruiken, vul je hier
in. Een
heeft hier enkel waarde om een BTW-code verkoop tijdelijk buiten werking te stellen:
bv. na een wettelijke wijziging voer je reeds boekingen in het nieuwe boekhoudjaar in,
maar nadien moet er nog in het vorige boekhoudjaar worden geboekt; de oude BTWcode verkoop kan je dan tijdelijk op
zetten.
Medecontractant
Hier kan je aanduiden of een BTW-code verkoop al dan niet betrekking heeft op verkopen aan een medecontractant. Standaard staat dit veld enkel voor de BTW-code „M‟ op
en voor de andere codes op
.
Vakken
Hier geef je de „BTW-vakken‟ waarin de bedragen met betrekking tot deze BTW-code verkoop in de BTW-aangifte moeten
worden ingevuld, in. Daarbij laat je de code voor het BTW-vak
vooraf gaan door een plus- of minteken. Bv. het basisbedrag
voor 6% BTW moet positief in BTW-vak „01‟ worden afgedrukt:
dan vul je hier „+03‟ in. Merk op dat de vakken die voor deze
BTW-code verkoop niet van toepassing zijn op blanco blijven
staan.
De verschillende vakken die je hier kunt invullen, hebben de
volgende betekenis:
BINNENLAND
Omzet Factuur:

Het BTW-vak waarin het basisbedrag BTW voor de binnenlandse
BTW-percentages met betrekking tot de verkoopfacturen in de
BTW-aangifte moet worden ingevuld.
Omzet Creditnota: Het BTW-vak waarin het basisbedrag BTW voor de binnenlandse BTW-percentages met betrekking tot de creditnota‟s op verkoopfacturen in de BTW-aangifte moet worden ingevuld.
BTW Factuur:
Het BTW-vak waarin het BTW-bedrag zelf voor de binnenlandse
BTW-percentages met betrekking tot de verkoopfacturen in de
BTW-aangifte moet worden ingevuld.
BTW Creditnota: Het BTW-vak waarin het BTW-bedrag zelf voor de binnenlandse
BTW-percentages met betrekking tot de creditnota‟s op verkoopfacturen in de BTW-aangifte moet worden ingevuld.
BUITENLAND
EEG Factuur:

Het BTW-vak waarin het totaalbedrag aan verkoopfacturen naar
andere landen binnen de E.U. in de BTW-aangifte moet worden
ingevuld.
EEG Creditnota: Het BTW-vak waarin het totaalbedrag aan creditnota‟s op verkoopfacturen naar andere landen binnen de E.U. in de BTWaangifte moet worden ingevuld.
Export Factuur: Het BTW-vak waarin het totaalbedrag aan verkoopfacturen naar
landen buiten de E.U. in de BTW-aangifte moet worden ingevuld.
Export Creditnota: Het BTW-vak waarin het totaalbedrag aan creditnota‟s op verkoopfacturen naar landen buiten de E.U. in de BTW-aangifte
moet worden ingevuld.

53/142
Versie 11/01

05_PYA-Hulpprogramma.doc

14/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur

.

Beheer BTW vakken (P9250)
D. BTW aankopen
ID

BTW code
Hier kan je de code voor de BTW-code aankoop ingeven. PYA gebruikt intern volgende
codes, die reeds standaard werden gedefinieerd: 1 is goederen, 2 is onkosten, 3 is investering, 4 is vrijgesteld, ED is diensten E.U., EE is invoer E.U., M is medecontractant
en XV is verlegging. Bij wettelijke wijzigingen aangaande de BTW-aangifte kunnen deze codes overeenkomstig worden gewijzigd. Het toevoegen van andere BTW-codes
aankoop is enkel ter info bruikbaar.
Scherm - Omschrijving
De tekst die je hier invult, wordt in het eerste scherm van het programma P3120 aankoopdagboek weergegeven in het kader voor de BTW-uitsplitsing. De positie van die
tekst binnen dat kader is afhankelijk van de volgorde van de „BTW code‟ die je hierboven ingevuld hebt. Op die manier kan je in P3110 de BTW-uitsplitsing ingeven door de
basisbedragen voor de BTW naast de overeenkomstige tekst in te typen.
Printer - Omschrijving
De tekst die je hier invult, wordt in het aankoopdagboek en de lijsten i.v.m. de BTWaangifte als omschrijving bij de basisbedragen voor de BTW afgedrukt. Bij wijziging
van een BTW-code kan je aldus de betreffende lijsten onmiddellijk mee aanpassen.
Detail

Geldig van … tot …
Vul hier de data in waartussen deze BTW code geldig is.
Def. BTW%
Vul het standaard BTW% in die geld voor deze BTWcode. Je kan kiezen uit bestaande
percentages of een ander percentage invullen.
Actief
Om deze BTW-code verkoop effectief te kunnen gebruiken, vul je hier
in. Een
heeft hier enkel waarde om een BTW-code aankoop tijdelijk buiten werking te stellen:
bv. na een wettelijke wijziging voer je reeds boekingen in het nieuwe boekhoudjaar in,
maar nadien moet er nog in het vorige boekhoudjaar worden geboekt; de oude BTWcode aankoop kan je dan tijdelijk op
zetten.
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Beheer BTW vakken (P9250)
BTW aankopen (vervolg)
Medecontractant
Hier kan je aanduiden of een BTW-code aankoop al dan niet betrekking heeft op aankopen aan een medecontractant. Standaard staat dit veld enkel voor de BTW-code „M‟
op
en voor de andere codes op
.
Diensten
Hier kan je aanduiden of een BTW-code aankoop al dan niet betrekking heeft op aankopen van diensten op
zetten en voor de andere codes op
.
Vakken
Hier geef je de „BTW-vakken‟ waarin de bedragen met betrekking tot deze BTW-code aankoop in de BTW-aangifte moeten
worden ingevuld, in. (Zie nummer 32 hierboven.) Daarbij laat
je de code voor het BTW-vak vooraf gaan door een plus- of
minteken. Bv. het basisbedrag voor aankoop goederen moet
positief in BTW-vak „81‟ worden afgedrukt: dan vul je hier „+81‟
in. Merk op dat de vakken die voor deze BTW-code aankoop
niet van toepassing zijn, op blanco blijven staan.
De verschillende vakken die je hier kunt invullen, hebben de
volgende betekenis:
NA
BTW-Factuur:

Het BTW-vak waarin het bedrag aan „niet
aftrekbare BTW‟ met betrekking tot de
binnenlandse aankoopfacturen in de
BTW-aangifte moet worden ingevuld.
BTW-Creditnota : Het BTW-vak waarin het bedrag aan „niet
aftrekbare BTW‟ met betrekking tot de creditnota‟s op binnenlandse aankoopfacturen in de BTW-aangifte moet worden ingevuld.
BINNENLAND
Omzet-Factuur:
Omzet-Cred.:
BTW-Factuur:
BTW-Cred.:

Het BTW-vak waarin het basisbedrag voor de BTW met betrekking tot de binnenlandse aankoopfacturen in de BTW-aangifte
moet worden ingevuld.
Het BTW-vak waarin het basisbedrag voor de BTW met betrekking tot de creditnota‟s op binnenlandse aankoopfacturen in de
BTW-aangifte moet worden ingevuld.
Het BTW-vak waarin het BTW-bedrag zelf met betrekking tot de
binnenlandse aankoopfacturen in de BTW-aangifte moet worden
ingevuld.
Het BTW-vak waarin het BTW-bedrag zelf met betrekking tot de
creditnota‟s op binnenlandse aankoopfacturen in de BTWaangifte moet worden ingevuld.
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Beheer BTW vakken (P9250)
BTW aankopen (vervolg)
EEG
Omzet-Factuur:
Omzet -Cred.:
BTW -Factuur:
BTW -Cred.:
NIET EEG
Omzet-Factuur:
Omzet -Cred.:
BTW -Factuur:
BTW -Cred.:

Het BTW-vak waarin het basisbedrag met betrekking tot de
aankoopfacturen naar andere landen binnen de E.U. in de BTWaangifte moet worden ingevuld.
Het BTW-vak waarin het basisbedrag met betrekking tot de creditnota‟s op aankoopfacturen naar andere landen binnen de E.U.
in de BTW-aangifte moet worden ingevuld.
Het BTW-vak waarin het BTW-bedrag met betrekking tot de
aankoopfacturen naar andere landen binnen de E.U. in de BTWaangifte moet worden ingevuld.
Het BTW-vak waarin het BTW-bedrag met betrekking tot de creditnota‟s op aankoopfacturen naar andere landen binnen de E.U.
in de BTW-aangifte moet worden ingevuld.
Het BTW-vak waarin het basisbedrag met betrekking tot de
aankoopfacturen naar landen buiten de E.U. in de BTW-aangifte
moet worden ingevuld.
Het BTW-vak waarin het basisbedrag met betrekking tot de creditnota‟s op aankoopfacturen naar landen buiten de E.U. in de
BTW-aangifte moet worden ingevuld.
Het BTW-vak waarin het bedrag aan taksen met betrekking tot
de aankoopfacturen naar landen buiten de E.U. in de BTWaangifte moet worden ingevuld.
Het BTW-vak waarin het bedrag aan taksen met betrekking tot
de creditnota‟s op aankoopfacturen naar landen buiten de E.U.
in de BTW-aangifte moet worden ingevuld.

E. BTW eindafrekening
eindafrekening voor de BTWaangifte & BTW-voorschotten
Hier kan je de BTW-vakken
vermelden, waarin de bedragen die je i.v.m. de eindafrekening voor de BTW-aangifte
elders invult, zullen worden afgedrukt. Voor de BTW-vakken
zie voorgaande tabbladen van
dit programmaonderdeel.
Voor het invullen van de bedragen zelf i.v.m. de eindafrekening voor de BTW-aangifte
zie Proefafdruk BTW-aangifte
(P3312) en/of Definitieve afdruk einde periode (dagboeken + BTW) (P3314).
Je kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
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Hulpprogramma’s stock, facturatie, orderbeheer
Basisprincipe
In dit hoofdstuk beheer je

P
P
P
P
P
P



Documentnummers



Parameters stock, facturatie, orderbeheer



Vaste teksten



Alternatieve barcodes



Nieuw boekhoudjaar

9310
9320
9330
9340
9370
9390

Docummentennummers
Parameters stock, facturatie, orderbeheer
Beheer vaste teksten
Lijst vaste teksten
Ingaven alternatieve barcodes
Aanmaken nieuw boekhoudjaar

59
63
83
85
87
89
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Commentaar
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Documentnummers (P9310)
Basisprincipe
In dit programmaonderdeel kan je bij het opstarten van een nieuw boekjaar de nieuwe
nummering opgeven.
Bij het aanmaken van een nieuw document wordt de nummering voor dat betreffende
document met één opgehoogd. Deze enkel op voorwaarde dat het nieuwe document
aangemaakt werd met het voorgestelde documentnummer. Hiermee wordt een doorlopende nummering gewaarborgd.
OPGELET: Indien je het voorgestelde documentnummer (eerstvolgende nummer) niet
aanvaardt, maar manueel een ander nummer ingeeft, dan blijft het laatst gebruikte documentnummer in dit programma ongewijzigd. Hoewel dit in sommige gevallen noodzakelijk kan zijn, dient dit meestal vermeden te worden, omdat een doorlopende nummering van de documenten dan niet langer gewaarborgd kan worden.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Saldo

Dagboek
Overzicht Dagboeken met bijhorende
documentnummers

Documentnummers per
jaar

Documentnummers

De gegevens die links op het scherm verzameld worden, kunnen hier samengevat per
jaar per journaalcode bekeken worden.
Kies een journaalcode van een bepaald jaar uit de lijst, en de gegevens worden links
verduidelijkt.
Deze gegevens worden automatisch aangemaakt tijdens het aanmaken van het boekhoudjaar (Aanmaken nieuw boekhoudjaar P3720).
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Documentnummers (P9310)
Specificaties
A. ID
Boekhoudjaar



Hier kan je het desbetreffende boekjaar ingeven. Dit boekjaar moet eerst gecreëerd
zijn met het programma Boekhoudperiodes en boekhoudjaren(P9230).
Dagboekcode



Hier kan je de code voor het desbetreffende dagboek ingeven.
Als je hetzelfde dagboek als in het vorige boekjaar wenst te gebruiken, kan je dit dagboek aanmaken met het programma Aanmaken nieuw boekhoudjaar(P3720) of met
voorkeur het programma Beheer Dagboeken (P9410).
Hier kan je dagboekcodes opzoeken met F4, wijzigen met F6, toevoegen met F3 of
verwijderen met F7.
Naam
Dit veld staat ter informatie op het scherm. Hier wordt automatisch de bijhorende
naam van de ingegeven dagboekcode weergegeven.

B. Documentnummers per jaar
Laatste factuurnummer
Hier kan je het laatst gebruikte factuurnummer of bij het opstarten van een nieuw
boekjaar de nieuwe nummering voor facturen invullen. Het eerstvolgende nummer zal
worden voorgesteld o.a. in het programma Facturatie (P2810) en in Verkorte facturatie
(P2820).
Laatste creditnotanummer
Hier kan je het laatst gebruikte nummer voor creditnota‟s of bij het opstarten van een
nieuw boekjaar de nieuwe nummering voor creditnota‟s invullen. Het eerstvolgende
nummer zal worden voorgesteld o.a. in het programma Facturatie (P2810) en in Verkorte facturatie (P2820).
Laatste factuurnummer proforma
Hier kan je het laatst gebruikte nummer voor proforma-facturen of bij het opstarten
van een nieuw boekjaar de nieuwe nummering voor proforma-facturen invullen. Het
eerstvolgende nummer zal worden voorgesteld o.a. in het programma Facturatie
(P2810) en in Verkorte facturatie (P2820).
Laatste creditnotanummer proforma
Hier kan je het laatst gebruikte nummer voor proforma-creditnota‟s of bij het opstarten van een nieuw boekjaar de nieuwe nummering voor proforma-creditnota‟s invullen.
Het eerstvolgende nummer zal worden voorgesteld o.a. in het programma Facturatie
(P2810) en in Verkorte facturatie (P2820)
Laatste offertenummer (klanten)
Hier kan je het laatst gebruikte offertenummer voor klanten of bij het opstarten van
een nieuw boekjaar de nieuwe nummering voor offertes voor klanten invullen. Het
eerstvolgende nummer zal worden voorgesteld o.a. in het programma Bestellingen
klanten (P2411).
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Documentnummers (P9310)
Specificaties

(vervolg)

Laatste offertenummer (klanten)
Hier kan je het laatst gebruikte offertenummer voor klanten of bij het opstarten van
een nieuw boekjaar de nieuwe nummering voor offertes voor klanten invullen. Het
eerstvolgende nummer zal worden voorgesteld o.a. in het programma Bestellingen
klanten (P2411).
Laatste bestelbon (klanten)
Hier kan je het laatst gebruikte bestelbonnummer voor klanten of bij het opstarten van
een nieuw boekjaar de nieuwe nummering voor bestelbonnen voor klanten invullen.
Het eerstvolgende nummer zal worden voorgesteld o.a. in het programma Bestellingen
klanten (P2411).
Laatste leveringsbonnummer (klanten)
Hier kan je het laatst gebruikte nummer voor leveringsbonnen voor klanten of bij het
opstarten van een nieuw boekjaar de nieuwe nummering voor leveringsbonnen voor
klanten invullen. Het eerstvolgende nummer zal worden voorgesteld o.a. in het programma Leveringen bestellingen (P2413).

C. Documentnummers
Deze documentnummers lopen over de jaren en de dagboeken.
Laatste bestelbon (leveranciers)
Hier kan je het laatst gebruikte bestelbonnummer voor leveranciers of bij het opstarten van een nieuw boekjaar de nieuwe nummering voor bestelbonnen voor leveranciers invullen. Het eerstvolgende nummer zal worden voorgesteld o.a. in het programmapakket Orderbeheer leveranciers.
Laatste volgnummer inkomende artikels
Hier kan je het laatst gebruikte documentnummer voor de opname van inkomende artikels of bij het opstarten van een nieuw boekjaar de nieuwe nummering voor de opname van inkomende artikels invullen. Het eerstvolgende nummer zal worden voorgesteld o.a. in het programma Opname inkomende artikels (P2426).
Volgnummer transferten tussen filialen
Hier kan je het laatst gebruikte documentnummer voor artikelmutaties tussen filialen
of bij het opstarten van een nieuw boekjaar de nieuwe nummering voor artikelmutaties tussen filialen invullen. Het eerstvolgende nummer zal worden voorgesteld o.a. in
het programma Lijst mutaties tussen filialen(P2314).
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Documentnummers (P9310)
Specificaties

(vervolg)

Laatste bestelbonnummer filialen
Hier kan je het laatst gebruikte bestelbonnummer voor artikelreservaties tussen filialen. Het eerstvolgende nummer zal worden voorgesteld o.a. in het programma Lijst
bestellingen tussen filialen (P2312).
Volgnummer geboorte- en huwelijkslijst
Hier kan je het laatst gebruikte documentnummer voor geboorte- en huwelijkslijst of
bij het opstarten van een nieuw boekjaar de nieuwe nummering voor geboorte- en
huwelijkslijst invullen. Het eerstvolgende nummer zal worden voorgesteld o.a. in het
programma Beheer geboortelijsten(P2510).
Volgnummer prestaties
Hier kan je het laatst gebruikte documentnummer voor prestaties of bij het opstarten
van een nieuw boekjaar de nieuwe nummering voor prestaties invullen. Het eerstvolgende nummer zal worden voorgesteld o.a. in het programma Beheer prestaties
(P4110).
Volgnummer contract nummer (CarRenting)
Hier kan je het laatst gebruikte contractnummer voor verhuur. Het eerstvolgende
nummer zal worden voorgesteld o.a. in het programma Verhuurcontracten (V311).
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Parameters stock, facturatie, orderbeheer (P9320)
Basisprincipe
Het programma P9320 groepeert de instellingen van zeven deelsystemen (zeven tabbladen) en is bedoeld voor de gevorderde gebruiker, indien u niet zeker bent van de gevolgen
van deze instellingen raadpleeg eerst onze helpdesk.
Afhankelijk van de deelsystemen zullen bepaalde parameter actief zijn en dus aanpasbaar
zijn.
Prijs structuur
Tabbladen

Stockbeheer
activeren ?

Negatieve
stock toelaten
?

Werkt u met
meerdere
filialen ?
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Parameters stock, facturatie, orderbeheer (P9320)
Tabblad Stock
Stock parameters
Stock bijhouden
Hier kan je bepalen of je de stock wenst te beheren met PYA. Bij keuze wordt elke
transactie geregistreerd in de stock: PYA heeft een volledig module uitgewerkt voor
het stockbeheer: zie commercieel beheer – voorraadadministratie.
Negatieve stock
Hier kan je bepalen of je stock in negatief mag gaan.
Bij keuze kan je voor de artikels die volgens PYA niet meer in stock zijn of waarvan de stock negatief geworden is, toch nog uitgaande transacties verrichten. Wel
zal er in de programma‟s (bv. Kassaverkopen(P2710)) dan een boodschap gegeven
worden dat er onvoldoende stock voor het betreffende artikel is.
Bij keuze
kan je voor de artikels waarvan de stock op nul staat of negatief is,
geen uitgaande transacties meer uitvoeren.
Filiaal actief
Wordt er met meerdere filialen gewerkt? Dus is de stock over meerdere filialen verspreid?
Bij keuze
kan je het filiaal ingeven waarvoor de inkomende artikels bestemd zijn
of waaruit de uitgaande artikels moeten opgehaald worden. Het veld “fi” dat op de
detailschermen van meerdere programma‟s voorkomt, bv. Facturatie (P2810), dient
dan te worden ingevuld.
Bij keuze
gramma‟s.

kan je het filiaal niet ingeven in de detailschermen van diezelfde pro-

MERK OP: Het actief zijn van de module “filialenbeheer”, o.a. in het programma Filialenbeheer (P1413), is niet van deze parameter afhankelijk, maar uitsluitend van
het al dan niet geïnstalleerd zijn van die module.
Filiaal verplicht
Wanneer je deze optie activeert, verplicht je de gebruiker steeds een filiaal in te
vullen, waar gevraagd. Indien deze optie inactief is, kan je de velden waar een filiaal gevraagd wordt, blanco laten.
Standaard filiaal
Geef hier het standaard filiaal in, dit wordt eerst voorgesteld, en kan eventueel
overschreven worden tijdens de exploitatie.

64/142
Versie 11/01

05_PYA-Hulpprogramma.doc

14/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur

.

Parameters stock, facturatie, orderbeheer (P9320)
Tabblad Stock (vervolg)
Bijhouden stockmutaties
Hier kan je specificeren op welke criteria je de stockmutaties wenst bij te houden.
Het raadplegen en afdrukken van de bijgehouden stockmutaties kan dan later gebeuren
via de verschillende programma‟s van het onderdeel “commercieel beheer – voorraadadministratie – statistieken”.
Onafhankelijk van de keuzes verkopen (J/N), vertegenwoordigers (J/N) en orders (J/N)
worden de stockmutaties zelf bijgehouden m.b.t. het programma Opname inkomende artikels (P2426), het programma Automatisch aanpassen stock volgens inventaris (P2363) en
de programma‟s voor filialenbeheer (o.a. Artikelmutaties tussen filialen (P2312)).
Verkopen
Bij keuze
worden, naast de bovenstaande registraties voor stockmutaties, tevens
de stockmutaties van uitgaande artikels via verkopen (o.a. Facturatiebeheer
(P2810)) geregistreerd en dit meer bepaald op niveau van klantnummer.
Bij keuze
worden de uitgaande stockmutaties tengevolge van verkopen niet geregistreerd.
MERK OP: Deze parameter heeft enkel betrekking op de modules Voorraadadministratie, Orderadministratie en Facturatie. Bijgevolg heeft de gemaakte keuze (J/N)
geen enkel gevolg op bv. de Kassaverkopen (P2710): hiervoor worden afzonderlijke
statistieken bijgehouden.
Vertegenwoordigers
Bij keuze
worden alle stockmutaties geregistreerd op niveau van vertegenwoordiger. Merk op dat dit meestal slechts van belang is m.b.t. het verkopen, dus indien
ook voorgaande keuze op
staat.
Bij keuze
gistreerd.

worden er geen stockmutaties op niveau van vertegenwoordiger gere-

Orders
Bij keuze
mer.

worden alle stockmutaties geregistreerd op niveau van bestelbonnum-

Bij keuze
nummer.

worden er geen stockmutaties bijgehouden op niveau van bestelbon-

Bijhouden alternatieve statistieken per groep
Bij keuze
worden alle stockmutaties geregistreerd op niveau van artikelgroep.
Deze stockmutaties kunnen dan later afgedrukt worden met de programma‟s van
het onderdeel “commercieel beheer – voorraadadministratie – statistieken”.
Bij keuze

worden er geen stockmutaties bijgehouden op niveau van artikelgroep.
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Parameters stock, facturatie, orderbeheer (P9320)
Tabblad Stock (vervolg)
Serienummers
Per detaillijn (document) tot 20 nummers.
Bijhouden van aankoop
Bij keuze
is de module serienummers voor de aankopen actief. Dit betekent dat
je in het programma Opname inkomende artikels (P2426) een serienummer kan of
moet ingeven voor die artikels waarvoor het veld “serienummer (J/N)” in het programma VOORRAADBEHEER – TABBLAD PARAMETERS (P1411) op
staat.
Bij keuze
kan je voor de aankopen geen serienummers gebruiken, ongeacht de
overige parameters in PYA.
Bijhouden van verkoop
Bij keuze
is de module serienummers voor de verkopen actief. Dit betekent dat
je in de programma‟s Leveringen bestellingen(P2413), Facturatie (P2810) en Verkorte facturatie(P2820) een serienummer kan of moet ingeven voor die artikels
waarvoor het veld “serienummer (J/N)” in het programma VOORRAADBEHEER –
TABBLAD PARAMETERS (P1411) op
staat.
Bij keuze
kan je voor de verkopen geen serienummers gebruiken, ongeacht de
overige parameters in PYA.
Type stock
Indien de stock gedefinieerd wordt door een te bepalen lengte/breedte/hoogte van
een artikel, zet u dit veld actief. Slechts wanneer geen enkel artikel door deze parameter
bepaald
zal
worden,
maakt
u
het
veld
inactief.
U kunt later nog per product kiezen indien u de parameter al dan niet wenst te gebruiken. (Zie o.a. programma P1411 Beheer artikels)
Hoe artikels opzoeken
Normaal (vooral wanneer textielmodule actief is!)
Met combinatie zoekscherm? Indien positief kan men nog verfijnen:
Eerst op artikel zoeken?
Eerst op artikelomschrijving zoeken?
Eerst op artikelgroep zoeken?
NVT Niet gebruiken
Stock zoom-scherm type 1=Barcodes 2=Backorders
Door hier een keuze te maken kan je instellen welke gegevens van het artikelbestand je wenst weer te
geven bij het opzoeken via F4.
MERK OP: Deze selectie heeft betrekking op alle plaatsen binnen PYA waar je met F4 de artikelfiches
kan raadplegen.
Bij keuze “barcodes” worden naast de algemene gegevens van de artikelfiches, de barcodes mee op het
zoomscherm vermeld.
Bij keuze “backorders” worden naast de algemene gegevens van de artikelfiches, de gegevens over
backorders mee op het zoomscherm vermeld.
Bij keuze “prijs-stock” worden naast de algemene gegevens van de artikelfiches, de gegevens over de
prijs & stock mee op het zoomscherm vermeld.
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Parameters stock, facturatie, orderbeheer (P9320)
Tabblad Stock (vervolg)
Directe facturatie toelaten vanuit de leveringsbon ? of
Afdrukken document indien directe facturatie is ja?
Deze parameter heeft betrekking op het afdrukken van de documenten in de programma‟s Bestellingen klanten (P2411) en Leveringen bestellingen (P2413).
Bij keuze
wordt, indien je in het veld “directe facturatie” van het scherm met de
afsluitgegevens eveneens
invult, zowel de bestel- of leveringsbon als de factuur
afgedrukt.
Bij keuze
wordt, indien je in het veld “directe facturatie” van het scherm met de
afsluitgegevens eveneens
invult, enkel de factuur afgedrukt en indien je in het
veld “directe facturatie” een
invult, enkel de bestel- of leveringsbon afgedrukt.
Tijd vermelden onderaan links op de schermen?
Bij keuze
wordt zolang er binnen PYA een menuscherm actief is, links onderaan
van het scherm de tijd weergegeven.
Bij keuze

verschijnt deze tijdsaanduiding niet.

Samengestelde artikels
Prijs op detail niveau
Totaalprijs samengesteld artikel is totaal detailprijzen?
Bij keuze
wordt de prijs van de samengestelde artikels automatisch berekend
a.d.h.v. de componenten, de afzonderlijke artikels, die in het samengesteld artikel
zijn opgenomen: zie programma Beheer samengestelde artikels (P2321).
Bij keuze
wordt de prijs van de samengestelde artikels niet automatisch berekend en kan deze eventueel afzonderlijk worden ingegeven. Er wordt enkel de prijs
van het hoofdartikel genomen.
Afdrukken samengestelde artikels
Bij keuze
worden de componenten van de samengestelde artikels mee afgedrukt,
o.a. in het programma Afdrukken facturen / creditnota's (P2830), e.a.
Bij keuze
worden enkel de samengestelde artikels zelf, zonder haar componenten, afgedrukt.
Productiesysteem actief
Hier kan je definiëren of je bedrijf bepaalde artikels zelf produceert via de module
samengestelde artikels. Men kan of productie hebben of samengestelde artikels
hebben.
Bij keuze
kan je in het programma Beheer samengestelde artikels (P2321) nieuwe artikels aanmaken.
Bij keuze
zou deze mogelijkheid in principe niet mogen bestaan, hoewel door recentere wijzigingen in PYA het al dan niet actief zijn van het programma P2321 op
andere wijze wordt bepaald. Hierdoor is deze variabele louter informatief geworden.

67/142
Versie 11/01

05_PYA-Hulpprogramma.doc

14/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur

.

Parameters stock, facturatie, orderbeheer (P9320)
Tabblad Stock (vervolg)
Standaard gebruikte stock scherm
Enterprise versie
Is de meest uitgebreide schermlay-out.
Verkorte versie
Is de minder uitgebreide schermlay-out.
Bij keuze
wordt overal in PYA waar je vanuit het zoomscherm met artikelgegevens, artikelfiches wilt wijzigen met F6, toevoegen met F3 of verwijderen met F7
toevoegen van een artikel onder een ander programmaonderdeel via F3, kan je hier
bepalen of je de uitgebreide artikelfiche gebruikt P1411 of de verkorte versie P1420.
Basisversie
Is het basis vereiste voor artikelbeheer.
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Parameters stock, facturatie, orderbeheer (P9320)
Tabblad Stock (vervolg)
Prijzen
Er worden meerdere tarieven beheerd, al dan niet inclusief BTW.
-1e eenheidsprijs BTW inclusief? (tarief 1)
2e eenheidsprijs BTW inclusief? (tarief 2)
3e eenheidsprijs BTW inclusief? (tarief 3)
4e eenheidsprijs BTW inclusief? (tarief 4)
Hier kan je instellen of de verkoopprijzen inclusief of exclusief BTW zijn opgenomen
in het programma VOORRAADBEHEER (P1411).
Bij keuze
zal PYA de verkoopprijzen die standaard worden voorgesteld of die manueel worden ingegeven, beschouwen als prijzen met BTW inclusief. Het basisbedrag en het BTW-bedrag zullen dan berekend worden zodat zij samen terug het
oorspronkelijke bedrag vormen.
Bij keuze
zal PYA de verkoopprijzen die standaard worden voorgesteld of die manueel worden ingegeven, beschouwen als prijzen met BTW exclusief. Het basisbedrag voor de BTW is dan gelijk aan het oorspronkelijke bedrag zelf en het BTWbedrag wordt daar bovenop afzonderlijk berekend.
MERK OP dat deze keuze nadat de BTW-uitsplitsing gebeurd is, in de verdere verwerking van de programma‟s geen invloed meer zal hebben.
Zijn de kortingstabellen actief? (zie verder ****)
Bij keuze
zijn de kortingstabellen actief voor het bepalen van de verkoopprijzen
in de verschillende programma‟s die betrekking hebben op verkopen aan klanten,
bv. Leveringen bestellingen (P2413). Deze kortingstabellen worden bepaald in de
module “commercieel beheer – voorraadadministratie – prijsafspraken”.
Bij keuze

zijn de kortingstabellen niet actief.

Enkel de prijzen aanwenden zoals opgegeven in bij module prijsafspraken?
Bij keuze
worden de verkoopprijzen in de verschillende programma‟s die betrekking hebben op verkopen aan klanten, bv. Leveringen bestellingen(P2413), uitsluitend bepaald vanuit de prijsafspraken die ingegeven werden via de module “commercieel beheer – voorraadadministratie – prijsafspraken”.
Bij keuze

wordt er geen gebruik gemaakt van de prijsafspraken.

De gemiddelde aankoopprijs aanwenden voor statistieken en inventaris tegenover de
historische aankoopprijs?
Bij keuze
worden de statistieken van de verkopen en de inventarislijsten in PYA
bijgehouden met als kostprijs de waarde die op het ogenblik van de transacties
vermeld stond in het veld “gemiddelde aankoopprijs” in het programma
VOORRAADADMINISTRATIE – TABBLAD AANKOOPPRIJZEN (P1411).
Bij keuze
worden diezelfde gegevens bijgehouden met de waarde die vermeld
stond in het veld “aankoopprijs”.
Deze gegevens kan je raadplegen in de programma‟s van de modules “commercieel
beheer – voorraadadministratie – statistieken” en “commercieel beheer – voorraadadministratie – inventaris”.
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Parameters stock, facturatie, orderbeheer (P9320)
Tabblad Stock (vervolg)
Verkoopprijzen aanpassen in de aankoopmodule?
Bij keuze
worden tijdens het uitvoeren van het programma Opname inkomende
artikels (P2426), de verkoopprijzen van de opgenomen artikels aangepast: zie programma VOORRAADBEHEER – TABBLAD VERKOOPPRIJZEN (P1411). OPGELET:
Hiervoor is het noodzakelijk dat in de artikelfiches het veld “verkoopformule” ingevuld is. Indien “verkoopformule” in de artikelfiche op blanco staat en je hier toch de
keuze
invult, dan worden de verkoopprijzen op nul gezet. Voor het aanmaken
van verkoopformules zie programma Ingaven verkoopformules (P1416).
Bij keuze
blijven tijdens het uitvoeren van het programma Opname inkomende
artikels (P2426), de verkoopprijzen van de artikels ongewijzigd.
Aankoopprijzen aanpassen in de aankoopmodule?
Bij keuze wordt tijdens het uitvoeren van het programma Opname inkomende artikels (P2426), de nieuw ingevoerde aankoopprijs voor de betreffende artikels ingevuld in de velden “basis aankoopprijs”, “aankoopprijs” en “aankoopprijs locaal”; tevens worden de velden “gemiddelde aankoopprijs”, “gemiddelde aankoopprijs locaal”, “totale kostprijs” en “totale kostprijs locaal” herberekend en ingevuld a.d.h.v.
het aantal nog voorradige artikels plus het aantal nieuw opgenomen artikels: zie
programma VOORRAADBEHEER – TABBLAD AANKOOPPRIJZEN (P1411).
Bij keuze
wordt tijdens het uitvoeren van het programma Opname inkomende
artikels (P2426), de nieuw ingevoerde aankoopprijs voor de betreffende artikels ingevuld in de velden “gemiddelde aankoopprijs” en “gemiddelde aankoopprijs locaal”, maar de overige velden i.v.m. VOORRAADBEHEER – TABBLAD
AANKOOPPRIJZEN (P1411) blijven ongewijzigd.
Winstmarge aangeven als Markup? *1.30% of Buttomup /0.70
Verkoopprijs is inclusief kosten en taxen?
Geboortelijsten afdrukken volgens Prijs of volgens Groep & Prijs
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Parameters stock, facturatie, orderbeheer (P9320)
Tabblad Facturatie

(vervolg)

Facturatie
Korting apart bijhouden(boekhouding)
Bij keuze
worden de lijnkortingen die je in de facturatie toekent, automatisch bijgehouden in het verkoopdagboek op de centralisatierekening die je met het programma Beheer Centralisatie-Rekening (P9430) hebt toegewezen aan “disconto
klanten (BTW)”.
Bij keuze
worden die lijnkortingen niet automatisch bijgehouden, zodat zij later
in de boekhouding nog afzonderlijk dienen te worden verwerkt.
Factuur van 100 euro waarvan 20 euro korting
Bij keuze
80 euro.

is de omzet 100 euro en de korting 20 euro, bij keuze

is de omzet

Korting apart bijhouden (facturatie)
Bij keuze
worden de lijnkortingen die je vanuit de orderadministratie aan de facturen hebt toegekend, automatisch bijgehouden in het verkoopdagboek op de centralisatierekening die je met het programma Beheer Centralisatie-Rekening (P9430)
hebt toegewezen aan “disconto klanten (BTW)”.
Bij keuze
worden die lijnkortingen niet automatisch bijgehouden, zodat zij later
in de boekhouding nog afzonderlijk dienen te worden verwerkt.
Merk op dat indien je voor “kortingen apart bijhouden (boekhouding)” een
vuld hebt, hier automatisch ook een
wordt ingevuld.

inge-

Historiek bijhouden
Bij keuze
wordt de historiek van de facturen en creditnota‟s bijgehouden. De facturen kunnen dan achteraf terug worden afgedrukt met het programma Afdrukken
facturen / creditnota's (P2830).
Bij keuze
worden de facturen en creditnota‟s verwijderd, nadat zij in de boekhouding zijn opgenomen met het programma Opname facturen / Creditnota‟s in de
boekhouding (P2850).
Merk op dat je de facturen en creditnota‟s steeds opnieuw kunt afdrukken zolang zij
nog niet in de boekhouding zijn opgenomen. Hiervoor gebruik je dan het programma Afdrukken facturen / creditnota's (P2830).
Distributiediskette aanmaken
De bedoeling is om gegevens van de facturen elektronisch door te sturen naar bepaalde klanten.
Bij keuze
kan er met het programma Beheer databank bestanden (P9650) een
distributiediskette aangemaakt worden voor die klanten waar het veld “diskette maken” in het programma Beheer klanten (P1110) op
staat.
Bij keuze

kan er geen distributiediskette worden aangemaakt.
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Parameters stock, facturatie, orderbeheer (P9320)
Facturatie
Commissie vertegenw. op brutowinst
Bij keuze
wordt er een commissiebedrag voor de vertegenwoordigers bijgehouden: zie het programma Beheer vertegenwoordigers(P1210). Dit bedrag wordt berekend op het ogenblik dat de facturen in de boekhouding worden opgenomen met
het programma Opname facturen / creditnota's in de boekhouding(P2850).
MERK OP: Bijkomende voorwaarden opdat dit commissiebedrag berekend wordt,
zijn:
- In het veld “commissieloon” naast de gebruikte verkoopprijs moet een percentage ingevuld zijn (zie programma VOORRAADBEHEER – TABBLAD VERKOOPPRIJZEN
(P1411));
- In het veld “commissie factor” moet eveneens een percentage ingevuld zijn (zie
programma Beheer vertegenwoordigers P1210).
Indien aan al deze voorwaarden voldaan is, wordt het commissiebedrag berekend
als:
- Het verschil tussen de effectieve verkoopprijs min de “totale kostprijs” (zie programma VOORRAADBEHEER – TABBLAD AANKOOPPRIJZEN P1411).
- Vermenigvuldigd met het percentage voor het “commissieloon” en gedeeld door
100.
- Vermenigvuldigd met het percentage voor de “commissie factor” en gedeeld door
100.
Bij keuze
den.

wordt er geen commissiebedrag voor de vertegenwoordigers bijgehou-

Steeds klantnota op scherm laten zien
Steeds klantnota op scherm laten zien ?
Configuratie detail lijn facturatie/orders
Leveringsdatum actief
Wanneer je van leveringsdata gebruik wil maken, maak je dit veld actief, o.a. In het
programma P2810 Facturatie wordt er bij de detaillijnen van de facturen een veld
voor de leveringsdatum van een artikel voorzien.
Boekhoudingrekening actief
Wanneer je van de grootboekrekening gebruik wil maken bij de facturatie, maak je
dit veld actief, o.a. In het programma P2810 Facturatie wordt er bij de detaillijnen
van de facturen een veld voor de grootboekrekening van een artikel voorzien.
BTW Code actief
Wanneer je van een BTW code gebruik wil maken bij de facturatie, maak je dit veld
actief, o.a. In het programma P2810 Facturatie wordt er bij de detaillijnen van de
facturen een veld voor de btw code voorzien.
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Parameters stock, facturatie, orderbeheer (P9320)
Voorkeur
Kassa

Prijzen actief

Rekening
nummer kassa

Opmaak
barcode

Tabblad Kassa
Kassa algemeen
Default kassa
Indien de module “commercieel beheer – kassaverkopen” geïnstalleerd is, kan je
hier de standaard kassacode invullen, die bij het gebruik van het programma Kassaverkopen (P2710) zal worden voorgesteld. Indien de kassaverkopen niet geïnstalleerd zijn, heeft deze parameter geen zin.
MERK OP: In het programma Beheer gebruikers(P9120) kan je per gebruiker afzonderlijk eveneens een standaard kassacode invullen. Indien dat voor een gebruiker
het geval is, dan heeft die kassacode prioriteit boven de hier ingevulde kassacode.
Hier kan je kassacodes opzoeken met F4, wijzigen met F6, toevoegen met F3 of
verwijderen met F7.
Kas financiële instelling nummer
Hier dien je de dagboekcode van het financieel dagboek dat je voor het automatisch
wegboeken van de ontvangsten via kassaverkopen wilt gebruiken, in te vullen. Dit
financieel dagboek moet voor het lopende boekhoudjaar bestaan in het programma
Beheer dagboeken(P9410), waarbij het veld “kas/cheque rekening (J/N)” op
moet staan.
Hier kan je financiële dagboekcodes opzoeken met F4, wijzigen met F6, toevoegen
met F3 of verwijderen met F7.
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Parameters stock, facturatie, orderbeheer (P9320)
Tabblad Kassa(vervolg)
Weergeven verkoopprijzen in informatie
In de kassa kan men extra informatie vragen over een artikel. Hier kan je bepalen
of je verkoopprijzen wilt laten zien of niet.
Artikel moet bestaan
Aan de kassa kunnen geen onbekende artikelen verkocht worden.
Werken met lopende rekening
Het werken met lopende rekeningen, geeft de kassier de mogelijkheid om de verkopen niet dadelijk te ontvangen, maar op een rekening te parkeren, totdat de klant
alles of gedeelten komt betalen. Vooral voor kleine locale zelfstandigen bedoelt.
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Parameters stock, facturatie, orderbeheer (P9320)
Kassa (vervolg)
Weegschaal
Barcode afkomstig van weegschaal
De structuur van de barcode voor de weegschaal bepalen.
De onderstaande rooster van 4 regels van 13 posities duiden op de structuur van de eigengemaakte barcodes:
 De Code Flag geeft de waarde weer, waardoor het programma weet dat de barcode
speciaal is en bijgevolg opgebouwd werd zoals in de andere regels weergegeven.
 Artikelcode duidt op een bepaald artikel, het programma kan nu de nodige gegevens uit de artikelfiche aanwenden.
 Prijs is de ruimte gereserveerd voor de prijs of het gewicht met in acht name van
een Aantal Decimalen
 X(nvt) Ruimte niet van toepassing niet gebruikt (laatste positie is eventueel het
controlegetal).
Type
De barcode heeft een Prijs in zich:

Prijs met een aantal decimalen (aantal cijfers na de komma).
De barcode heeft een Gewicht in zich:

Een gewicht gewogen door de weegschaal (in gram), zodat het programma dit kan vermenigvuldigen met de prijs uit de fiche van het gescande artikel.
Voorbeeld

Prefix Barcode

9 9 5 6 1 2 1 0 7 6 5 0 0 = vaste prijs van het product met twee decimalen
9 9 5 6 0 2 0 0 0 1 8 4 0 = prijs x gewicht kg x 1.84

Artikel number

Voorbeeld
 99 = is een indicatie over welke barcode het gaat
 56121 = Artikelnummer
 07650 = Prijs is 0076,50 € (type = prijs)
e
 13 positie eventueel controle
 .
 99 = is een indicatie over welke barcode het gaat
 56020 = Artikelnummer
 001,84 = prijs per Kg 001,84 € (type = gewicht)
e
 X = 13 positie eventueel controle
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Parameters stock, facturatie, orderbeheer (P9320)
Kassa (vervolg)
Klantenkaart
Zoek eerst op code / op naam

Klantenkaart zoeken op code of naam in kassa.

Varia
Automatische selectie doc. type
Afdrukken artikel informatie op etiket
Artikel kan aangemaakt worden tijdens het kassagebeuren
Indien artikel niet bestaat in geboortelijst dan wordt deze per definitie opgenomen als
“X”

Boekhouding
Boekhouding algemeen
Kostenplaats uit klant(standaard uit artikel)
Zowel in het programma VOORRAADADMINISTRATIE (P1411), als in het programma Beheer klanten(P1110), is er een veld “kostenplaats” voorzien.
Bij keuze
wordt in de verschillende programma‟s waar je zowel een klanten- als
een artikelcode kunt invullen, de kostenplaats uit het programma Beheer klanten
(P1110) als standaard voorgesteld.
Bij keuze
wordt de kostenplaats uit het programma VOORRAADADMINISTRATIE
(P1411) als standaard voorgesteld.
Kostensoort uit klant(standaard uit artikel)
Zowel in het programma VOORRAADADMINISTRATIE (P1411), als in het programma Beheer klanten(P1110), is er een veld “kostensoort” voorzien.
Bij keuze
wordt in de verschillende programma‟s waar je zowel een klanten- als
een artikelcode kunt invullen, de kostensoort uit het programma Beheer klanten
(P1110) als standaard voorgesteld.
Bij keuze
wordt de kostensoort uit het programma VOORRAADADMINISTRATIE
(P1411) als standaard voorgesteld.
.
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Parameters stock, facturatie, orderbeheer (P9320)

Tabblad Barcode
Barcode algemeen
Barcode actief
Indien je de module barcode hebt aangeschaft, dien je hier op te geven of je effectief met een barcodescanner wenst te werken m.b.t. het stockbeheer.
Automatische barcode nummering
Bij keuze volgt PYA een automatische nummering voor het toekennen van barcodes aan nieuw toegevoegde artikels, zie programma ARTIKELBEHEER (P1411). Deze
barcodes bestaan uit 7 posities die als volgt zijn samengesteld: in de eerste drie posities wordt de code van de “groep” voor het artikel herhaald en in de posities 4
t.e.m. 7 staat een volgnummer beginnend vanaf “0001” en dat later per artikelgroep afzonderlijk verder wordt opgehoogd.
Bij keuze

wordt de “artikelcode” zelf als barcodenummer herhaald.

MERK OP dat je in beide gevallen het voorgestelde barcodenummer manueel kan
wijzigen.
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Parameters stock, facturatie, orderbeheer (P9320)
Tabblad Barcode (vervolg)
Barcode nummering aan de bron
Deze optie is van belang indien je bedrijf zelf goederen produceert en je voor de
geproduceerde artikels zelf barcodes wenst toe te kennen die aan de standaard EAN
13 voldoen. In dat geval dien je de barcodenummering aan te vragen bij ICODEF.
Deze instelling kent unieke barcodes toe, zodat je barcode op geen enkel ander artikel kan voorkomen.
Bij keuze
volgt PYA een automatische nummering voor het toekennen van barcodes aan nieuw toegevoegde artikels, zie programma Artikelbeheer (P1411). Deze
barcodes worden samengesteld a.d.h.v. de waarden die je in de volgende twee velden invult en bestaan in totaal uit 13 posities: in de eerste zeven posities staat de
waarde die je hierna in het veld “met land + bedrijfsnummer” invult en waarbij spaties door voorloopnullen worden vervangen, in de posities 8 t.e.m. 12 staat de
waarde die je hierna in het veld “volgnummer artikel” invult met 1 opgehoogd en
waarbij spaties door voorloopnullen worden vervangen en in positie 13 staat een
controlecijfer. Merk op dat indien je de voorgestelde barcode aanvaardt, het veld
“volgnummer artikel” hierna tevens met 1 wordt opgehoogd. Deze instelling kent
unieke barcodes toe, zodat je barcode op geen ander artikel kan voorkomen.
MERK OP dat indien je hier de keuze
maakt, deze manier van barcodenummering
primeert ongeacht de keuze die je in het veld “automatische barcode nummering”
hebt ingevuld.
Bij keuze
wordt ofwel de optie “automatische barcode nummering” uit het voorgaande veld gebruikt, ofwel wordt de artikelcode zelf als barcodenummer herhaald.
MERK OP dat je in beide gevallen het voorgestelde barcodenummer manueel kan
wijzigen.


Met land en bedrijfsnummer (tot 7 posities)



En met artikelnummer

Automatisch 13de cijfer berekenen
Activeer het automatisch berekenen van het controlecijfer (positie 13).
Enkel van toepassing voor barcode van type EAN13.
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Parameters stock, facturatie, orderbeheer (P9320)

Car Renting
Wagenpark
Groep brandstof

De artikelgroep waaruit de artikels voor Brandstof
staan, worden als keuze voorgesteld.

Groep vrijstelling

De artikelgroep waaruit de artikels voor Vrijstelling staan, worden als keuze voorgesteld.

Automatische nummering korte termijn

Automatische nummering van de dossiers “Korte
termijn”.

Automatische nummering lange termijn

Automatische nummering van de dossiers “Lange
termijn”.

Betaalwijze

Standaard betaalwijze.

Pechbijstand
Filiaal

Standaard filiaalnummer voorgesteld voor de
pechbijstand.

Artikel

Welk artikel wordt gebruikt voor de pechbijstand.

79/142
Versie 11/01

05_PYA-Hulpprogramma.doc

14/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur

.

Parameters stock, facturatie, orderbeheer (P9320)
Car Renting (vervolg)
Boetes
Instantie types

Soorten klant die de gegevens van de instanties
bevatten. Klantengroep

Doorverwijzing boete naar

Plaats en benaming van de verschillende basisbrieven voor klant en instanties.
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Parameters stock, facturatie, orderbeheer (P9320)
Diverse
Automatische nummering
Van klanten
Bij keuze
zal er bij het aanmaken van nieuwe klantenfiches met het programma
Beheer klanten (P1110) automatisch een doorlopende nummering worden voorgesteld. Deze voorgestelde klantnummers kunnen enkel numeriek zijn, hoewel zij wel
per klantenfiche kunnen worden gewijzigd.
Bij keuze
zal er in het programma Beheer klanten (P1110) geen klantnummer
worden voorgesteld.
Nr Nummer klanten
Het gebruik van deze parameter heeft enkel zin indien je in het vorige veld, “automatische nummering van de klanten”, een hebt ingevuld. In dat geval zal bij het
toevoegen van een nieuw klantenfiche met het programma Beheer klanten (P1110)
het hier ingevulde nummer met een opgehoogd, worden voorgesteld. Indien je dat
nummer aanvaardt, wordt het hier ingevulde nummer eveneens met een opgehoogd.
Van leveranciers
Bij keuze
zal er bij het aanmaken van nieuwe leveranciersfiches met het programma Beheer leveranciers (P1310) automatisch een doorlopende nummering
worden voorgesteld. Deze voorgestelde leveranciersnummers kunnen enkel numeriek zijn, hoewel zij wel per leveranciersfiche kunnen worden gewijzigd.
Bij keuze
zal er in het programma Beheer leveranciers (P1310) geen leveranciersnummer worden voorgesteld.
Nr Nummer leveranciers
Het gebruik van deze parameter heeft enkel zin indien je in het vorige veld, “automatische nummering van de leveranciers”, een
hebt ingevuld. In dat geval zal bij
het toevoegen van een nieuw leveranciersfiche met het programma Beheer leveranciers (P1310) het hier ingevulde nummer met een opgehoogd, worden voorgesteld.
Indien je dat nummer aanvaardt, wordt het hier ingevulde nummer eveneens met
een opgehoogd.
Prospecten
Automatisch aanmaken van prospect

Bij het aanmaken van een klant (P1110) wordt
een prospect aangemaakt. Met dit prospect kan
je alles opvolgen wat er met deze klant gebeurd
is. (vb.: onderhoud, installatie, offertes)
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Vaste teksten (P9330)
Basisprincipe
In dit programmaonderdeel kan je vaste teksten beheren. Deze teksten kunnen ingevoegd worden in afdrukken naar de klant toe. Het is nuttig hier gebruik van te maken
om te vermijden dat bepaalde mededelingen steeds opnieuw moeten worden ingetypt.
Wordt gebruik bij facturatie. Voorbeeld: als je bij artikel “MED” invoert en bij omschrijving de vaste tekst code, wordt deze informatie afgedrukt op de factuur.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Vaste tekst

Vaste teksten

A. Velden
Mededeling code
Hier kan je mededelingscodes opzoeken met F4, wijzigen met F6, toevoegen met F3 of
verwijderen met F7.
Mededeling
Deze tekstlijnen kan je in verschillende programma‟s van PYA gebruiken, o.a. in de
Facturatie (P2810). Als je in het veld “artikelcode” van een detaillijn de code “MED” invult, dan kan je in het veld voor de “omschrijving” een mededelingscode die je met dit
programma hebt aangemaakt, invullen. In dat geval wordt de ingaven van de overige
velden voor die detaillijn overgeslagen. Op het scherm van de detaillijn zullen verder
geen gegevens over deze mededeling verschijnen, maar in de afdruk van de documenten, o.a. facturen, zullen alle relevante gegevens voor deze mededeling worden afgedrukt: de laatste blanco lijnen van de mededeling zullen dus geen plaats op de documenten innemen.
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Afdrukken vaste teksten (P9340)
Basisprincipe
Via selectie van de gewenste mededelingscodes kan je in dit programma de daarmee
overeenkomstige mededelingen afdrukken.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Selectie

Printer

Rapportspecificaties
A. Selectie
Van mededeling
Hier geef je de code van de eerste mededeling waarvoor je de lijst wenst af te drukken, in. Indien je dit veld blanco laat, zal PYA automatisch de eerste gespecificeerde
mededeling selecteren.
Hier kan je mededelingscodes opzoeken met F4.
Tot mededeling
Hier geef je de code van de laatste mededeling waarvoor je de lijst wenst af te drukken, in. Indien je dit veld blanco laat, zal PYA automatisch de laatste gespecificeerde
mededeling selecteren.
Hier kan je mededelingscodes opzoeken met F4.

B. Afdrukvoorbeeld
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Beheer barcode artikels (P9370)
Basisprincipe
Indien je een intelligente leespen in gebruik hebt, kan je met dit programma de effectieve barcodes op de verpakking van de artikels inlezen, om deze nadien door te sturen
naar het veld “barcode nummer” in het programma VOORRAADBEHEER (P1411). Zo kan
je nieuwe barcodes op een vlugge en efficiënte manier in PYA invoeren.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 
Combinaties Filiaal - Artikel - Barcode

ID
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Beheer barcode artikels (P9370)

A. Velden
Filiaal



Indien filiaal actief is, hier filiaal invullen. Hier kan je filialen opzoeken met F4.

Barcode



Hier barcode invullen.
Artikel



Hier bijhorend artikel invullen. Hier kan je artikels opzoeken met F4.
Omschrijving
Omschrijving invullen.

B. Acties
Controleren op dubbele barcodes
Hier contoleer je of dezelfde barcode voor twee artikels gebruikt wordt.
Terug samenstellen barcode bestand
Hier stel je het bestand terug samen vanuit het artikelbestand.
Toekennen barcodes aan artikels
Barcodes worden aan artikels toegekend.
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Aanmaken nieuw boekjaar (P9390)
Basisprincipe
Bij het uitvoeren van dit programma wordt er automatisch een nieuwe periodetabel
aangemaakt in het programma P9230 “Beheer boekhoudperiodes en boekhoudjaren”
Alle bestaande dagboeken van het huidige jaar worden gecreëerd in het nieuwe, boekhoudjaar, zoals in het programma P9410 “Parameters dagboeken in gebruik”
De nummering van deze dagboeken wordt automatisch goed gezet.
Het jaar vermeld bij “Oud boekhoudjaar” = het huidige jaar vermeld in programma
P9430.
De dagboeken en de nieuwe documentnummers worden automatisch aangemaakt.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 
Aanmaken

Oud boekjaar

Nieuwe
boekjaar

A. Velden
Oud boekhoudjaar & vanaf datum, tot datum, jaar



Dit boekjaar is het huidige boekjaar zoals vermeld in het programma P9430. Geen van
de velden kan gewijzigd worden.
Nieuw boekhoudjaar & vanaf datum, tot datum, jaar



Is het boekhoudjaar volgend op het huidige boekhoudjaar, zoals vermeld in programma P9430. Geen van de velden kan gewijzigd worden.
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Hulpprogramma’s boekhouding
Basisprincipe
In dit hoofdstuk beheer je
•

Dagboeken

•

Aanmaken tekst aanmaningsbrieven

•

Centralisatierekeningen

•

Parameters boekhouding.
P
P
P
P

9410
9420
9430
9440

Dagboeken
Aanmaken tekst aanmaningsbrieven
Boekhoudparameters/centralisatierekeningen
Aanmaken nieuw boekhoudjaar

93
99
101
109
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Dagboeken (P9410)
Basisprincipe
In de algemene boekhouding kan je telkens je een dagboekcode veld selecteert, via de
functietoetsen F3 en F6 het beheer van dit programmaonderdeel bereiken. In dit onderdeel kan je bestaande dagboekcodes beheren en indien gewenst nieuwe toevoegen.
Als je via het programmaonderdeel P3720 een nieuw boekjaar aanmaakt, worden automatisch alle bestaande dagboeken aangemaakt in het nieuwe jaar. Vanaf je een keer de
dagboeken hebt aangemaakt, hoef je dit niet elk jaar op nieuw te doen. Dit onderdeel
wordt enkel aangewend bij het opstarten van het pakket of indien je wijzigingen wenst
aan te brengen aan de bestaande dagboekcodes.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 
ID
Dagboek

Detail
Dagboek

Overzicht dagboeken

Divers
Dagboek
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Dagboeken (P9410)
Beheerspecificaties
A. ID
Boekhoudjaar



Voor je het gewenste boekhoudjaar hier kan ingeven, moet dit boekjaar wel aangemaakt zijn in programmaonderdeel P3720 Aanmaken nieuw boekjaar of P9230 Boekhoudperiodes en boekhoudjaren. Vul het jaartal van de boekhouding in.
Journaaltype (AVDF)
Hier moet je ingeven welk type dagboek je wenst te selecteren.
De A voor een aankoopdagboek. Na het aanmaken van dit dagboek kan je in de dagelijkse verwerkingen van de boekhouding in programmaonderdeel P3120 Aankoopdagboek boeken in dit dagboek.
De V voor een verkoopdagboek. Na het aanmaken van dit dagboek kan je in de dagelijkse verwerkingen van de boekhouding in programmaonderdeel P3110 Verkoopdagboek boeken in dit dagboek.
De D voor een divers dagboek. Na het aanmaken van dit dagboek kan je in de dagelijkse verwerkingen van de boekhouding in programmaonderdeel P3130 Diverse verrichtingen boeken in dit dagboek.
De F voor een financieel dagboek. Na het aanmaken van dit dagboek kan je in de dagelijkse verwerkingen van de boekhouding in programmaonderdeel P3140 Financiële
verrichtingen boeken in dit dagboek.
Journaalcode



Van elke type journaal kan je verschillende codes aanmaken. Zo kan je met meerdere
aankoop-, verkoop-, diverse- en financiële dagboeken werken.
De code kan vrij opgebouwd worden. Enkele voorbeelden 01, 02, 03, AA, BB, enz.
Naam
Hier vul je de naam van het dagboek in. Deze omschrijving wordt bij de afdruk vermeldt, samen met de code.

B. Details
Nummer laatste factuur
Dit veld wordt bereikbaar indien je als type journaal A aankoop of V verkoop inbracht.
Je geeft het startnummer van de facturen in. Pya nummert automatisch verder. Per
boekjaar raden wij aan een nieuwe nummering te gebruiken. Als bepaalde jaren nog
niet afgesloten werden en het zelfde nummer in een bepaald dagboek gebruikt, krijg je
foutmeldingen. Het is ten zeerste af te raden de nummering te veranderen tijdens het
boekjaar. Indien een bepaald nummer ontbreekt, vb bij verwijderen of stroompanne,
mag het nummer niet teruggebruikt worden, zonder onze supportdienst te raadplegen.
Laatste pagina
Dit veld wordt bereikbaar indien je als type journaal A aankoop of V verkoop inbracht.
Dit moet je blanco laten. Pya vult het aantal pagina‟s bij de definitieve afdruk van de
dagboeken automatisch in.
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Dagboeken (P9410)
Beheerspecificaties
Nummer laatste creditnota
Dit veld wordt bereikbaar indien je als type journaal A aankoop of V verkoop inbracht.
Je geeft het startnummer van de creditnota‟s in. Pya nummert automatisch verder.
Per boekjaar raden wij aan een nieuwe nummering te gebruiken. Als bepaalde jaren
nog niet afgesloten werden en het zelfde nummer in een bepaald dagboek gebruikt,
krijg je foutmeldingen. Het is ten zeerste af te raden de nummering te veranderen
tijdens het boekjaar. Indien een bepaald nummer ontbreekt, vb. bij verwijderen of
stroompanne, mag het nummer niet teruggebruikt worden, zonder onze supportdienst
te raadplegen.
Laatste pagina
Dit veld wordt bereikbaar indien je als type journaal A aankoop of V verkoop inbracht.
Dit moet je blanco laten. Pya vult het aantal pagina‟s bij de definitieve afdruk van de
dagboeken automatisch in.
Nummer laatste diverse verrichtingen
Dit veld wordt bereikbaar indien je als type journaal D diverse verrichtingen inbracht.
Je geeft het startnummer van het diverse journaal in. Pya nummert automatisch verder. Per boekjaar raden wij aan een nieuwe nummering te gebruiken. Als bepaalde
jaren nog niet afgesloten werden en het zelfde nummer in een bepaald dagboek gebruikt, krijg je foutmeldingen. Het is ten zeerste af te raden de nummering te veranderen tijdens het boekjaar. Indien een bepaald nummer ontbreekt, vb. bij verwijderen of stroompanne, mag het nummer niet teruggebruikt worden, zonder onze supportdienst te raadplegen.
Laatste pagina
Dit veld wordt bereikbaar indien je als type journaal D diverse verrichtingen inbracht.
Dit moet je blanco laten. Pya vult het aantal pagina‟s bij de definitieve afdruk van de
dagboeken automatisch in.
Nummer laatste uittreksel
Dit veld wordt bereikbaar indien je als type journaal F financiële verrichtingen inbracht.
Je geeft het nummer van het laatste uittreksel in. Pya nummert automatisch verder.
Laatste pagina
Dit veld wordt bereikbaar indien je als type journaal F financiële verrichtingen inbracht.
Dit moet je blanco laten. Pya vult het aantal pagina‟s bij de definitieve afdruk van de
dagboeken automatisch in.
Muntcode
Dit veld wordt bereikbaar indien je als type journaal F financiële verrichtingen inbracht.
Hier moet je de muntcode ingeven waarin de transacties is dat dagboek verwerkt worden.
ISO code
Hier moet je de ISO code van het land invullen.
Naam bankfiliaal
Dit veld wordt bereikbaar indien je als type journaal F financiële verrichtingen inbracht.
Hier kan je een korte omschrijving van de financiële instelling ingeven.
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Dagboeken (P9410)
Beheerspecificaties

(vervolg)

Bankrekeningnummer
Dit veld wordt bereikbaar indien je als type journaal F financiële verrichtingen inbracht.
Vul hier het bankrekeningnummer van het financiële dagboek in. Dit veld wordt afgedrukt op de documenten en lijsten.
BIC Code
Dit veld wordt bereikbaar indien je als type journaal F financiële verrichtingen inbracht.
Vul hier de BIC code van het bankrekeningnummer van het financiële dagboek in.
IBAN nummer
Dit veld wordt bereikbaar indien je als type journaal F financiële verrichtingen inbracht.
Vul hier de IBAN nummer van het bankrekeningnummer van het financiële dagboek in.
IBAN is de afkorting voor International Bank Account Number en is het rekeningnummer bij grensoverschrijdende betalingen.
Status betal Euro zone
Dit veld wordt bereikbaar indien je als type journaal F financiële verrichtingen inbracht.
Code voor betaling verkeer (vb. 200 = Toerisme). Dit is geldig voor buitenlandse betalingen.
Omschrijving status
Omschrijving bovenstaande status code.
Protocol bij euro betaling
Dit veld wordt bereikbaar indien je als type journaal F financiële verrichtingen inbracht.
Elke bank heeft een protocol code bij euro betaling. Toerisme). Dit is van toepassing
voor buitenlandse betalingen.
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Dagboeken (P9410)
Beheerspecificaties

(vervolg)

Code betaling
Dit veld wordt bereikbaar indien je als type journaal F financiële verrichtingen inbracht.
Hier vul je de gewenste code betaling in.
 CHC betaling door uitschrijving van gewone bankcheque toegezonden aan de
begunstigde
 CDC betaling door uitschrijving van gekruiste cheque toegezonden aan de begunstigde
 CHD betaling door uitschrijving van gewone bankcheque toegezonden aan de
opdrachtgever
 CDD betaling door uitschrijven van gekruiste cheque toegezonden aan de opdrachtgever
 CHA betaling door uitschrijving van niet gekruiste bankcheque toegezonden
aan het bankkantoor van de opdrachtgever
 CDA betaling door uitschrijven van gekruiste bankcheque toegezonden aan het
bankkantoor van de opdrachtgever
 TLX

betaling per telex

 URG

dringende betaling (evenwaardig met TLX)

 NOR

normale verwerking, niet dringend

 Z+2 alfabetische tekens: andere betalingswijzen bilateraal overeen te komen
met de financiële instelling
 EUR
Europese betaling die beantwoordt aan de criteria gedefinieerd door de
bank. Indien niet is voldaan aan die criteria, wordt de betaling via de normale
weg uitgevoerd.
 "

"
(3 spaties) betalingswijze overgelaten aan de keuze van de financiële instelling van de opdrachtgever

Code kosten
Dit veld wordt bereikbaar indien je als type journaal F financiële verrichtingen inbracht.
Hier vul je de gewenste code voor de kosten in.
 SHA gedeelde kosten d.w.z. : - kosten in België ten laste van de opdrachtgever
- kosten in het buitenland ten laste van de begunstigde
 BEN

alle kosten ten laste van de begunstigde

 OUR

alle kosten ten laste van de opdrachtgever.

Centralisatierekening
Dit veld wordt bereikbaar indien je als type journaal F financiële verrichtingen inbracht.
Voor een financiële instelling moet je een centrale rekening van het boekhoudplan inbrengen. Volgens het erkend rekeningstelsel is dit een nummer dat begint met het
nummer 5. Via F4 kan je een selectie maken uit de rekeningen. Onder programmaonderdeel P9430 worden de centralisatierekeningen verder toegelicht.
Kas/Cheque rek (

/

)

Dit veld wordt bereikbaar indien je als type journaal F financiële verrichtingen inbracht.
Hier moet je bepalen of dit een kassa of bank is.
Dit financieel journaal is een kassa.
Dit financieel journaal is een bank.
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Dagboeken (P9410)
Beheerspecificaties
C. Divers
Blokkeringdatum
Hier kan je een blokkeringdatum ingeven. Op deze datum wordt gecontroleerd in de
boekingsprogramma‟s. De boekingen voor deze datum zijn niet toegelaten.
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Aanmaken tekst aanmaningsbrieven (P9420)
Basisprincipe
Dit programmaonderdeel kan je tekst aanmaken voor je aanmaningsbrieven af te drukken.
Dit programma staat in verbinding met het programmaonderdeel P3343 Afdrukken aanmaningsbrieven. Dit onderdeel staat beschreven in de algemene boekhouding => Afdrukken
=> Afdrukken aanmaningsbrieven.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

ID Aanmaningsbrief

Aanmaningsbrieven

Hoofdding

Voettekst
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Aanmaken tekst aanmaningsbrieven (P9420)
Velden
A. ID
Taalcode



Hier kan je de gewenste taalcode van de op te maken tekst definiëren. Bij keuze van
een bepaalde taalcode, gaat Pya bij het afdrukken in P3343 automatisch voor die klanten, waar in de klantenfiche P1110 de desbetreffende taalcode is ingebracht, deze
tekst afdrukken. Per taalcode kan je 3 niveaus van aanmaning toekennen.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Nummer
Elke brief krijgt een gewichtscode van 1 tot 3. Je kunt deze tekst opmaken volgens
taalcode en gewicht. Bij keuze van afdrukken in P3343 gaat Pya automatisch voor de
klanten in de juiste taalcode, de rappelbrief met de juiste gewichtscode selecteren. Dit
gewichtsnummer kan je inbrengen in P3343 voor de volledige geselecteerde afdruk.
Indien je in P3343 dit veld blanco laat gaat Pya het rappelnummer ingegeven in de
klantenfiche overnemen.
Titel
Hier vul je de titel van de tekst in.
TIP: vermeld in de titel het niveau van de aanmaningsbrief, dit voorziet in een later
stadium sneller te kunnen werken bij het afdrukken van de brieven.

B. Hoofding & Voettekst
Hoofding

Hier kan je de tekst inbrengen. Deze tekst wordt afgedrukt op de aanmaningsbrieven.
De tekst die je hier invult komt boven het openstaande saldo te staan.
Verwerk hierin de aanspreektitel, feit van achterstallige betaling, …
Voettekst
Deze tekst wordt onder het achterstallige saldo afgedrukt.
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Boekhoudparameters (P9430)
Basisprincipe: boekhoudparameters (1e tabblad)
Dit programmaonderdeel omvat de parameters van de boekhouding.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Drukken Dagboek

Huidig Jaar

Land en Munt

Rekening en BTW

Laatste nummers
Klasse

Nalatigheidsintrest / maand
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Boekhoudparameters (P9430)
Velden
A. ID
Jaar



Dit boekjaar moet aangemaakt zijn in programmaonderdeel P3720 Aanmaken nieuw
boekjaar of P9230 Boekhoudperiodes en boekhoudjaren. Het jaartal dat hier verschijnt, stemt overeen met het ingestelde actuele boekhoudjaar. Dit jaartal verandert
als je het boekhoudjaar afsluit.
Huidige boekhoudperiode



Het nummer van de periode die hier verschijnt, stemt overeen met de ingestelde actuele boekhoudperiode ingesteld in programmaonderdeel P9230 Beheer Boekhoudjaren
en periodes. Bij wijziging in P9230 verandert deze periode ook.

B. Type boekhouding
Land



Hier kan je de code van het land invullen waar de actuele boekhouding wordt gevoerd.
Dit is van belang voor de BTW-aangifte, jaarafsluiting, etc. Pya ondersteund momenteel de B staat voor België, de N voor Nederland en de E voor Euro.
Munt
Hier verschijnt de munt waarin de boekhouding van de onderneming wordt gevoerd.
Decimalen (J/N)



Als de boekhouding in Euro wordt gevoerd, wordt er standaard met decimalen gewerkt. Standaard vult Pya hier
in.

C. Verkorte boekhouding
Verkorte journalisering (J/N): Aankoop – Verkoop



Indien je wenst te werken met verkorte journalisering in je Aankoopdagboek P3120 of
je Verkoopdagboek P3110 moet je hier
invullen. Voor de verkorte journalisering
juist te laten verlopen, moet je de standaard BTW voet ingeven en de standaard ventilatie rekening.
Standaard ventilatierekening
Hier moet je een rekening uit het boekhoudplan opgeven waarop de goederen op mogen geboekt worden. Echter als je bij de klantenfiche of leveranciersfiche een andere
specifieke ventilatierekening ingesteld heb, zullen de alle verrichtingen voor deze klant
of leverancier op die rekening geboekt worden. (6 – Aankoop, 7 – Verkoop).
Standaard BTW-percentage
Hier kan je de meest gebruikt BTW voet invullen. Pya stelt deze voet altijd standaard
voor. Indien gewenst kan deze voet altijd gewijzigd worden in alle verschillende programmaonderdelen die gebruikt maken van deze standaard BTW voet.
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Boekhoudparameters (P9430)
Velden
D. Laatste nummers
Afschrijvingen
Hier kan je het beginnummer voor de afschrijvingen inbrengen. Pya nummert automatisch verder. Wij raden aan om voor elk nieuw boekhoudjaar een nieuwe nummering te
starten vb. 200000, 210000, etc.
Domiciliëring/OGM
Hier kan je het beginnummer voor de domiciliëring en OGM inbrengen. Pya nummert
automatisch verder. Wij raden aan om voor elk nieuw boekhoudjaar een nieuwe nummering te starten vb. 200000, 210000, etc.
Betalingen
Hier kan je het beginnummer voor de betalingsvoorstellen inbrengen. Pya nummert
automatisch verder. Wij raden aan om voor elk nieuw boekhoudjaar een nieuwe nummering te starten vb. 200000, 210000, etc.
ICV-nummer
Hier kan je het laatste gebruikte ICV-nummer inbrengen van intracommunautaire verrichtingen. Pya nummert automatisch verder. Wij raden aan om voor elk nieuw boekhoudjaar een nieuwe nummering te starten vb. 200000, 210000, etc.
Maandelijks (J/N)
Hier vermeld je of de ICV aangifte maandelijks is of niet.
Clearing code
Deze codes zijn van belang bij gebruikers met rekeningen in Zwitserland.
Zender Identificatie
Deze codes zijn van belang bij gebruikers met rekeningen in Zwitserland.
Maandelijks (J/N)
Hier vermeld je of de ICV aangifte maandelijks is of niet.

E. Divers
Nalatigheidsintresten
Het ingegeven cijfer staat voor het percentagebedrag dat automatisch aan alle klanten
wordt aangerekend op aanmaningsbrieven, nagezien van het gebruikte gewicht voor
de aanmaningsbrief. Het procent wordt op maandbasis berekend, maar de verrekening
gebeurt per dag.
Dus is de intrest 1% op maandbasis geeft dit 12% op jaarbasis.
Als de intrest wordt berekend vanaf de 21ste van de maand met 30 dagen is de intrest
10/30 van 1%.
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Boekhoudparameters (P9430)
Velden
F. Klasse
Investeringen
Hier kan je de rekeningen indelen volgens het boekhoudplan per klasse. De investeringen zijn de rekeningen van klasse 20 tot 289 in het erkende rekeningstelsel van België.
Verkopen
Hier kan je de rekeningen indelen volgens het boekhoudplan per klasse. Het verkopen
zijn de rekeningen van klasse 70 tot 709 in het erkende rekeningstelsel van België.
Diverse opbrengsten
Hier kan je de rekeningen indelen volgens het boekhoudplan per klasse. De diverse
opbrengsten zijn de rekeningen van klasse 71 tot 799 in het erkende rekeningstelsel
van België.
Aankopen
Hier kan je de rekeningen indelen volgens het boekhoudplan per klasse. De aankopen
zijn de rekeningen van klasse 60 tot 609 in het erkende rekeningstelsel van België.
Div. levering/dienst.
Hier kan je de rekeningen indelen volgens het boekhoudplan per klasse. De diverse leveringen en diensten zijn de rekeningen van klasse 61 tot 619 in het erkende rekeningstelsel van België.
Personeelskosten
Hier kan je de rekeningen indelen volgens het boekhoudplan per klasse. De personeelskosten zijn de rekeningen van klasse 62 tot 629 in het erkende rekeningstelsel
van België.
Afschrijvingskosten
Hier kan je de rekeningen indelen volgens het boekhoudplan per klasse. De afschrijvingskosten zijn de rekeningen van klasse 63 tot 649 in het erkende rekeningstelsel
van België.
Andere kosten
Hier kan je de rekeningen indelen volgens het boekhoudplan per klasse. De andere
kosten zijn de rekeningen van klasse 65 tot 659 in het erkende rekeningstelsel van
België.
Financiële kosten
Hier kan je de rekeningen indelen volgens het boekhoudplan per klasse. De financiële
kosten zijn de rekeningen van klasse 66 tot 669 in het erkende rekeningstelsel van
België.
Diverse kosten
Hier kan je de rekeningen indelen volgens het boekhoudplan per klasse. De diverse
kosten zijn de rekeningen van klasse 67 tot 679 in het erkende rekeningstelsel van
België.
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Boekhoudparameters (P9430)
Basisprincipe : centralisatierekeningen (2e tabblad)
Hier moet je de centralisatierekeningen van je boekhouding ingeven. Deze rekening moet je
vooraf creëren bij het boekhoudplan P1511 Beheer boekhoudplan. Op centralisatierekeningen mag je nooit rechtstreeks boeken, daarom worden de rekeningnummers die je hier invult, automatisch op ontoegankelijk gezet. Indien je het boekhoudplan wijzigt, moet je dit
programmaonderdeel opnieuw uitvoeren, maar wij raden aan na het instellen van de centralisatie rekeningen in dit programmaonderdeel deze tijdens het boekjaar niet te wijzigen.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Leveranciers

Klanten

Diverse klanten

Diverse leveranciers

Zorgt voor een correct beheer van de boekhouding !!!
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Boekhoudparameters (P9430)
Velden
A. Klanten
Klanten



Vul hier de centralisatie rekening voor de klanten in. Op deze rekening worden alle
transacties op klanten gecentraliseerd.
Btw op verkopen



Vul hier de centralisatie rekening voor de BTW op verkopen in. Op deze rekening worden alle transacties op BTW op verkopen gecentraliseerd.
Andere taksen



Vul hier de centralisatie rekening voor de ander taksen in. Op deze rekening worden
alle transacties op ander taksen gecentraliseerd.



Btw op uitgaande CN’s

Vul hier de centralisatie rekening voor de BTW op uitgaande creditnota‟s in. Op deze
rekening worden alle transacties op BTW op uitgaande creditnota‟s gecentraliseerd.

B. Divers Klanten
R/C Btw



Vul hier de centralisatie rekening voor de BTW op rekening-courant in. Op deze rekening worden alle transacties op BTW op rekening-courant gecentraliseerd.



Betalingsverschil klant

Vul hier de centralisatie rekening voor de betalingsverschillen op klanten in. Op deze
rekening worden alle transacties op betalingsverschillen op klanten gecentraliseerd.
Disconto klanten (Btw)



Vul hier de centralisatie rekening voor de BTW disconto aan klanten in. Op deze rekening worden alle transacties op BTW disconto aan klanten gecentraliseerd.
Vracht, admin. Kosten



Vul hier de centralisatie rekening voor de vracht en administratiekosten in. Op deze
rekening worden alle transacties op vracht en administratiekosten gecentraliseerd.
Koersverschil debet



Vul hier de centralisatie rekening voor de koersverschillen debet in. Op deze rekening
worden alle transacties op koersverschillen debet gecentraliseerd.
Over te dragen verlies



Vul hier de centralisatie rekening voor de over te dragen verlies in. Op deze rekening
worden alle transacties op “over te dragen verlies” gecentraliseerd.
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Boekhoudparameters (P9430)
Velden
C. Leveranciers
Leveranciers 
Vul hier de centralisatie rekening voor de leveranciers in. Op deze rekening worden alle
transacties op leveranciers gecentraliseerd.
Aftrekbare Btw 
Vul hier de centralisatie rekening voor de aftrekbare BTW in. Op deze rekening worden
alle transacties op aftrekbare BTW gecentraliseerd.
Aftrekbare Btw Bankkosten 
Vul hier de centralisatie rekening voor de aftrekbare BTW Bankkosten in. Op deze rekening worden alle transacties op aftrekbare BTW Bankkosten gecentraliseerd.
Niet aftrekbare Btw 
Vul hier de centralisatie rekening voor de niet aftrekbare BTW in. Op deze rekening
worden alle transacties op niet aftrekbare BTW gecentraliseerd.
Btw op inkomende CN’s 
Vul hier de centralisatie rekening voor de BTW op inkomende creditnota‟s in. Op deze
rekening worden alle transacties op BTW op inkomende creditnota‟s gecentraliseerd.
Btw EEG (Verwerving) 
Vul hier de centralisatie rekening voor de BTW op verwerving in EEG in. Op deze rekening worden alle transacties op BTW op verwerving in EEG gecentraliseerd.
Btw KB1 Art.20  (medecontractant)
Vul hier de centralisatie rekening voor de BTW volgens KB1 Art.20 in. Op deze rekening worden alle transacties op BTW volgens KB1 Art.20 gecentraliseerd.

D. Divers
Betalingsverschil Lev. 
Vul hier de centralisatie rekening voor de betalingsverschillen op leveranciers in. Op
deze rekening worden alle transacties op betalingsverschillen op leveranciers gecentraliseerd.
Disconto lev. (Btw) 
Vul hier de centralisatie rekening voor de BTW disconto van leveranciers in. Op deze
rekening worden alle transacties op BTW disconto van leveranciers gecentraliseerd.
Vracht, admin. Kosten 
Vul hier de centralisatie rekening voor de vracht en administratiekosten in. Op deze
rekening worden alle transacties op vracht en administratiekosten gecentraliseerd.
Koersverschil credit 
Vul hier de centralisatie rekening voor de koersverschillen credit in. Op deze rekening
worden alle transacties op koersverschillen credit gecentraliseerd.
Over te dragen winst 
Vul hier de centralisatie rekening voor de over te dragen winst in. Op deze rekening
worden alle transacties “op over te dragen winst” gecentraliseerd.
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Aanmaken nieuw boekhoudjaar (P9440)
Basisprincipe
Bij het uitvoeren van dit programma wordt er automatisch een nieuwe periodetabel
aangemaakt in het programma P9230 “Beheer boekhoudperiodes en boekhoudjaren”
Alle bestaande dagboeken van het huidige jaar worden gecreëerd in het nieuwe, boekhoudjaar, zoals in het programma P9410 “Parameters dagboeken in gebruik”
De nummering van deze dagboeken wordt automatisch goed gezet.
Het jaar vermeld bij “Oud boekhoudjaar” = het huidige jaar vermeld in programma
P9430.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 
Aanmaken

Oud boekjaar

Nieuwe
boekjaar

A. Velden
Oud boekhoudjaar & vanaf datum, tot datum, jaar



Dit boekjaar is het huidige boekjaar zoals vermeld in het programma P9430. Geen van
de velden kan gewijzigd worden.
Nieuw boekhoudjaar & vanaf datum, tot datum, jaar



Is het boekhoudjaar volgend op het huidige boekhoudjaar, zoals vermeld in programma P9430. Geen van de velden kan gewijzigd worden.
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Hulpprogramma’s Car-renting
Basisprincipe
Dit programmadeel voorziet de Car-renting module met de standaard informatie:
V 051
V 052
V 053

Beheer vaste teksten
Afdrukken vaste teksten
Documentnummers

..
..
..
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Documentenopmaak (P9510)
Wij raden u aan het gebruik van dit programmaonderdeel zoveel mogelijk te mijden,
daar het verschillende connecties met databases bevat en de mogelijkheid tot het
incoherent maken van deze verbindingen relatief groot is.
Indien u toch een wijziging wenst te maken, neem dan eerst een back-up van uw bestaande rapporten. Sla uw nieuwe rapporten steeds onder een andere naam op, zodat
u altijd terug kan naar uw vorige exemplaren.
Wenst u meer te weten over het gebruik van de PYA rapport editor, contacteer onze
helpdesk.
Basisprincipe
In dit hulpprogramma kan je de verschillende standaard rapporten geleverd bij aanschaf van
PYA aanpassen aan de behoefte van het bedrijf. Daar het aanpassen of aanmaken van een
document lay-out niet eenvoudig is, raden wij aan om beroep te doen op onze supportdienst. In elk geval zorg voor een goede back-up, zodat deze bij problemen teruggezet worden. Als gevorderde gebruiker kan je trachten deze opmaak aan te passen.
Standaard wordt BARC voor de opmaak van de afdruk van barcode etiketten, KAART voor de
opmaak van de afdruk van klantenkaarten, KASSA voor de opmaak van de afdruk van kassa
tickets, REDA voor de opmaak van de afdruk van aanmaningsbrieven, SCHAP voor de opmaak van de afdruk van schapetiketten voor de winkelinrichting, STDF voor de opmaak van
de afdruk van facturen en creditnota‟s, STDO voor de opmaak van de afdruk van order- en
leveringsbonnen. In deze module kan je ook een nieuwe opmaak aanmaken.
Bij aanschaf van PYA worden steeds de standaard lay-outs als standaard voor afdruk voorgesteld. Indien je een nieuwe lay-out aanmaakt, wordt deze pas als standaard voorgesteld
voor de gewenste afdruk als je dit ook aanpast in het programma P9150 Beheer systeemparameters.
De lay-out interface werd zo opgemaakt, dat u met eenvoudige drag-&-drop commando‟s al
uw documenten kan vormgeven.
Hiernavolgend worden de belangrijkste onderdelen van de PYA editor uitgelegd. Wij raden u
aan experimenteel het programma verder uit te diepen indien u wenst.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 
Editor lay-out
Type Document
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Documentenopmaak (P9510)
Specificaties
A. Velden
Type document
Kies het type document waarvan je de lay-out wenst (her)op te maken.
Volgende documenten kunnen gekozen worden
 Factuur/order
 Verhuring
 Aanmaningbrief
 Etiketten klanten/leveranciers
 Etiketten stock
 Geboortelijsten
 Ticket
 Klantenkaart
 Waardebon

Wanneer je keuze gemaakt hebt, klik je op deze toets

„start editor‟.

Editor
Objects

Lay-out

Properties
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Documentenopmaak (P9510)

B. Opmaak
Lay-Out
De opmaak van een rapport bestaat uit allerlei kleine eenheden (tekstvakken, kaders,
afbeeldingen,…) die vrij bewogen kunnen worden, en ten opzichte van elkaar geordend
zijn.
Wanneer je een onderwerp wil verzetten, klik je hierop, en terwijl je de muis ingedrukt
houdt, versleep je de eenheid. Je kunt eveneens gewoon een onderwerp selecteren en
met de pijltjestoetsen verhuizen.
View modus
onderaan dit schermdeel kan je de view-modus kiezen:
o Lay-out: dit is de snelste methode om lay-outs aan te passen. Je krijgt
slechts de contouren van de objecten te zien (Dit vergt in verhouding
weinig energie van je computersysteem). Je kunt eenvoudig objecten
uitlijnen & tegenover elkaar verplaatsen, elementen toevoegen, …
o Lay-out preview: Deze modus toont zowel de contouren als de inhoud.
Dit vergt echter meer energie van het systeem. Deze modus is eenvoudig om bij de kleurkeuze het resultaat te bekijken & toch moeiteloos onderwerpen te wijzigen.
o Preview: het rapport editor laat het uiteindelijke resultaat van de opmaak zien.
Objects
Alle eenheden die op de lay-out voorkomen, worden hier als een lijst weergegeven,
volgens de laag waarop ze zich bevinden (bovenste onderwerp bevindt zich op de bovenste laag van de lay-out).
Properties
Wanneer je een eenheid selecteert in de lay-out, kan je hier allerlei instellingen aanpassen voor dit onderdeel.
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Import-/exportfaciliteiten
Basisprincipe
In dit hoofdstuk beheer je
•

Import / export van gegevens

•

Import externe boekhoudkundige boekingen

•

Export naar TransAccount

P
P
P
P

9610
9620
9630
966

Import/Export van gegevens
Import externe boekhoudkundige boekingen
Toevoegen klanten/leveranciers in outlook contacten
Export verkoopfacturen naar TransAccount

119
125
129
131
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Import/Export van gegevens (P9610)
Met dit programmaonderdeel dient u uiterst voorzichtig om te springen. Wanneer u
geen ervaring heeft met deze processen, raden wij u aan contact op te nemen met
onze helpdesk, zodat wij, indien u wenst, een medewerker kunnen laten langskomen
voor een toelichting over deze module.
Basisprincipe
Op dit hulpprogramma kan je beroep doen om vlug aanpassingen aan te brengen.
Op artikelniveau om aanpassingen in de prijzen; wijziging in de verkoopprijs, toevoeging
van een extra verkoopprijs voor een bepaald klantengroep, etc. uit te voeren.
Op stockniveau voor het aanpassen van minimum en maximum stock; invullen voor besteladviezen; aanpassing stock gegevens aan inventaris; aanmaken van een verkoopsbrochure;
aanpassingen van actief artikel, naar niet actief of einde reeks; bepaalde artikelen op niet
actief zetten; etc.
Vanuit veel modules kan je gegevens exporteren vanuit PYA. Vb. klantenbestand, statistieken, kassaverkopen, dagboeken, boekhoudkundige transacties, etc.
Je kunt deze gegevens dan verder gebruiken, ofwel zoals hierboven beschreven er in een
extern programma (bv. Excel) aanpassingen op uitvoeren en hen terug importeren.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 
Import-export procedure
Procedure

Gegevens te
importeren of
te exporteren

Doel/Bron

Type export/Import

Actie knoppen
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Import/Export van gegevens (P9610)
Velden
procedure



Geef de procedure een naam. De alfanumerieke code die u kiest, kenmerkt de procedure. Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven
staan, om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen.
Omschrijving



Kies een omschrijving voor de procedure.
Te importeren tabel



Via F4 krijg je een overzicht van de gegevenstabellen die PYA kan aanbieden voor import of export. De meest gebruikte bestanden zijn het klantenbestand, leveranciersbestand, stock, statistieken, etc.
Velden



Per gegevenstabel kan u kiezen welke velden u wenst te exporteren/importeren.
 Veldnaam:

De naam van het veld.

 Export:
Duidt aan of het veld exporteerbaar is. Sommige velden
kunnen niet geëxporteerd worden.
 Veld:

Unieke alfanumerieke code die het veld kenmerkt

 Dbnaam:
Wanneer je exporteert naar een Dbaseformaat, krijgt het
veld deze naam
 Dbtype:

Veldtype indien u naar een Dbaseformaat exporteert.
N: numeriek / C: karakter; cijfer: aantal tekens.

Sorteren op …
Kies hier de volgorde van sorteren van de door u geselecteerde velden.
LET OP: kies een sorteervolgorde die relevant is voor het bestand.
Directory Doel/bron
Kies de locatie waar je de informatie wenst op te halen of weg te schrijven.
Bestandsnaam Doel/bron
Geef een naam op voor dit bestand. Naargelang het type (zie verder), kent PYA zelf de
extensie toe. (vb. *.xls, *.txt, …, waarbij „*‟ de door u gekozen bestandsnaam is)
Type
Kies welk type je wenst aan te maken of in te lezen. Je kunt kiezen uit Excel, dBase,
tekst of ASCII + lijstscheidingsteken.
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Import/Export van gegevens (P9610)
Velden

(vervolg)

Opties
Titellijn
Afhankelijk van het bestandstype kan je desgewenst een titellijn voorzien. Hier kan je
dan manueel veldnamen invoeren of wijzigen.
LET OP: lijnen of kolommen in een bestand mogen nooit zomaar aangepast worden,
daar PYA dan mogelijk de verkeerde gegevens terug zal ophalen in een latere fase.
Veldscheidingsteken
Bij een bestandstype: Tekst (Tab is de scheiding) is altijd de T = Tab scheidingsteken.
Dit is ook van toepassing in EXCEL.
Indien in het bestand andere scheidingsteken gebruikt werd, kan je deze vrij opgeven.
Lijnscheidingsteken
Standaard worden lijnen onderscheid voor het starten van een nieuwe rij. (ENTERfunctie).
Desgewenst kan je dit veranderen naar een ander teken.
Excel opstarten J/N
Indien gewenst kan je tijdens te import of export van gegevens Excel opstarten en de
acties volgen.
Wij raden dit niet aan, omdat dit uw systeem opmerkelijk vertraagt.

Definitie transfer records
Veldnaam 
Naargelang het veld dat je selecteerde om op te nemen in de import-/exportprocedure,
verschijnt hier de bijhorende veldnaam. Deze naam wordt als hoofdding bij de resp.
velden geplaatst.
Type
PYA geeft her het veldtype weer. De mogelijke types zijn
N: numeriek
C: karakter
Lengte
PYA vult dit automatisch in, de maximum lengte van het gekozen veld wordt overgenomen. Enkel indien je bestand opgedeeld is met Vaste lengte of enkel veldafbakening
moet je deze lengte aanpassen aan de lengte van het veld. Bij EXCEL en bij andere
toepassingen die gebruik maken van Veld separators kan je dit best ongewijzigd laten.
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Import/Export van gegevens (P9610)
Definitie transfer records

(vervolg)

Decimal
Hiermee kan je decimalen bepalen in numerieke velden zoals prijzen, gewicht, etc. Als
je dus een dergelijk veldcode kiest kan je het gewenste aantal decimalen invullen. Opgelet: De komma wordt door PYA automatisch geplaatst. PYA begint achteraan de cijfers en per gekozen decimaal schuift PYA 1 karakter op.
Vb. Een getal in de te importeren gegevens staat vermeldt als 2,5 en je koos 2 decimalen. PYA plaatst de komma vanachter te beginnen 2 karakters naar voor. Het wordt
dus 0,25 i.p.v. 2,5!
OPGELET als je zelf de lengte moet invullen, dien je rekening te houden dat het eerste
karakter gebruikt wordt voor het weergeven van een negatief of positief getal. De
komma neemt ook een karakter in. Deze twee moet je optellen en aftrekken van de
opgegeven lengte om tot het juiste aantal karakters voor de komma te komen. Vb. De
ingegeven lengte is 10. Een karakter voor de + of -, een karakter voor de komma,
twee karakters voor de decimalen. Dus het getal geeft slechts 6 (10-4) cijfers voor de
komma.
Vaste tekst
Dit is enkel van toepassing voor alfa numerieke velden. Als je een vaste tekst toekent,
wordt deze zonder rekening houden met het origineel gegeven, overgenomen tijdens
de transfer in elke record.
Vaste nummer
Dit is enkel van toepassing voor numerieke velden. Als je een vaste waarde toekent,
wordt deze zonder rekening houden met het origineel gegeven, overgenomen tijdens
de transfer in elke record.
Indien je dit niet wenst moet je dit veld blanco laten.
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Import/Export van gegevens (P9610)
Acties

Controle
Met deze toets voer je een controle uit.

Export
Met deze toets voer je de export uit.

Import
Met deze toets voer je de import uit.
Pijltjes
Met de pijltjestoetsen kan je de velden die je wenst te exporteren, van volgorde veranderen.
LET OP:
wanneer je de volgorde verandert, verander je de volledige procedure. Dit maakt dat je geëxporteerde files van voor deze verandering NIET
meer kan importeren volgens de nieuwe procedure.
Suggestie: Wijzig nooit procedures, maak in plaats hiervan nieuwe aan.

Transfer klanten & leveranciers naar outlook
LET OP:
Deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden. Wanneer je een heel aantal klanten & leveranciers hebt, zullen dit stuk voor stuk naar outlook geëxporteerd
worden. Dit kan, naargelang de hoeveelheid gegevens, zeer lang duren. Men dient
eveneens te overwegen of het wel zinvol is al deze gegevens over te dragen.
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Import externe boekhoudkundige gegevens (P9620)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel kan u externe boekhoudkundige gegevens inlezen in een welbepaald formaat voor de interface chiron.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 
Directory boekingen

Ingelezen records

Resultaat verwerkte records

Uitvoering.
- Je vult het bestand in. Gebruik deze toets

voor het zoeken.

- Lees het bestand in. Gebruik deze toets
voor het inlezen.
- Selecteer de ingelezen transacties voor verwerking. Gebruik deze toetsen
de selectie.
- Dan ben je klaar om de transacties te verwerken. Gebruik deze toets
acties te verwerken.

voor
om de trans-
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Import externe boekhoudkundige gegevens (P9620)
Rapportspecificaties
A. Acties
Bestand



Bestand invullen. Met deze toets

kan je bestand zoeken.

Start met inlezen
Met deze toets lees je het bestand in.
Ingelezen documenten

Ingelezen documenten.
Totaal
Aantal ingelezen documenten.
Aantal
Aantal geselecteerde ingelezen documenten.
Selecteren ingelezen documenten
Functietoetsen om ingelezen documenten te selecteren.
Eerste kolom aanduiding documenten geselecteerd voor verwerking.
Selecteer of niet selecteer alle documenten.
Selecteer of niet selecteer één document.
*Verwerkt Documenten
Met deze toets verwerk je de geselecteerde documenten.
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Import externe boekhoudkundige gegevens (P9620)
Rapportspecificaties

(vervolg)

B. Lay_out factuur
Hoofding :
Veld
Recordcode
Volgnr record
Av-code
Dagboek-nummer-av
FC-code
Document-nummer

Lengte
1 numeriek
2 numeriek
1 alfanumeriek
2 alfanumeriek
1 alfanumeriek
7 numeriek

Boekings-datum

8 numeriek

Verval-datum
Klant-lever-nummer
Totaal bedrag

8 numeriek
7 alfanumeriek
16 numeriek met verondersteld
decimaal punt. 12 cijfers voor en
4 cijfers na komma. Eerste cijfer
mag vervangen worden door
teken + of 16 numeriek met verondersteld
decimaal punt. 12 cijfers voor en
4 cijfers na komma. Eerste cijfer
mag vervangen worden door
teken + of 3 alfanumeriek
9 numeriek met verondersteld
decimaal punt. 4 cijfers voor en 5
cijfers na komma
30 alfanumeriek
8 alfanumeriek

Totaal-bedrag-vreemd

Kode-Munt
Koers-munt

Omschrijving
Centralisatierekening

Waarde
Vaste waarde 5
Vaste waarde 001
Vaste waarde “V”
Posities 3 en 4 uit het OGM-nummer
“F” (factuur) of “C” (Creditnota)
Jaartal uit factuurnummer gevolgd door 5 laatste cijfers uit
het factuurnummer
YYYYMMDD documentdatum indien in het voedende
systeem kan ingebouwd worden dat er geen documenten
voor de laatst doorgegeven documentdatum geen documenten meer kunnen ingegeven worden
YYYYMMDD (vervaldatum van het document)
Z123456 (af te spreken met mgr)
Voorbeeld +000000200000000 (teken, 11 posities voor
komma en 4 posities na komma. De laatste 2 posities zijn
altijd 0) = 20.000

Voorbeeld +000000200000000 (teken, 11 posities voor
komma en 4 posities na komma. De laatste 2 posities zijn
altijd 0) = 20.000
Vaste waarde “EUR”
Vaste waarde 000100000 (4 posities voor komma en 5
posities na komma)
Reservatienummer
4000000

BTW-record(s) :
Veld
Recordcode
Volgnr record

Lengte
1 numeriek
2 numeriek

BTW-code

2 alfanumeriek

BTW-percentage

4 numeriek

Bedrag van heffing

16 numeriek met verondersteld decimaal punt. 12 cijfers voor en 4 cijfers
na komma. Eerste cijfer mag vervangen worden door teken + of -

Bedrag van heffing vreemde
munt

16 numeriek met verondersteld decimaal punt. 12 cijfers voor en 4 cijfers
na komma. Eerste cijfer mag vervangen worden door teken + of -

BTW bedrag

16 numeriek met verondersteld decimaal punt. 12 cijfers voor en 4 cijfers
na komma. Eerste cijfer mag vervangen worden door teken + of 16 numeriek met verondersteld decimaal punt. 12 cijfers voor en 4 cijfers
na komma. Eerste cijfer mag vervangen worden door teken + of -

BTW bedrag vreemd

Waarde
Vaste waarde 6
vanaf 001 optellend. 1 lijn voor elke in het document
voorkomende btw-code
Vaste waardes :
“ 1” voor 0%
“ 2” voor 6%
“ 3” voor 12%
“ 4” voor 21%
Voorbeeld 2100 (2 posities voor komma en 2 posities na komma.) = 21%
Netto bedrag waarop het BTW-tarief van toepassing
is.
Voorbeeld +000000200000000 (teken, 11 posities
voor komma en 4 posities na komma. De laatste 2
posities zijn altijd 0) = 20.000
Netto bedrag waarop het BTW-tarief van toepassing
is.
Voorbeeld +000000200000000 (teken, 11 posities
voor komma en 4 posities na komma. De laatste 2
posities zijn altijd 0) = 20.000
Voorbeeld +000000200000000 (teken, 11 posities
voor komma en 4 posities na komma. De laatste 2
posities zijn altijd 0) = 20.000
Voorbeeld +000000200000000 (teken, 11 posities
voor komma en 4 posities na komma. De laatste 2
posities zijn altijd 0) = 20.000
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Import externe boekhoudkundige gegevens (P9620)
Rapportspecificaties

(vervolg)

Factuuruitsplitsing :
Veld
Recordcode
Volgnr record

Lengte
1 numeriek
3 numeriek

Boekhoud-rekening
Kostenplaats
Kostensoort
Debet-bedrag

8 alfanumeriek
8 alfanumeriek
8 alfanumeriek
16 numeriek met verondersteld decimaal
punt. 12 cijfers voor en 4 cijfers na komma. Eerste cijfer mag vervangen worden
door teken + of 16 numeriek met verondersteld decimaal
punt. 12 cijfers voor en 4 cijfers na komma. Eerste cijfer mag vervangen worden
door teken + of 16 numeriek met verondersteld decimaal
punt. 12 cijfers voor en 4 cijfers na komma. Eerste cijfer mag vervangen worden
door teken + of 16 numeriek met verondersteld decimaal
punt. 12 cijfers voor en 4 cijfers na komma. Eerste cijfer mag vervangen worden
door teken + of 3 alfanumeriek
16 numeriek met verondersteld decimaal
punt. 12 cijfers voor en 4 cijfers na komma. Eerste cijfer mag vervangen worden
door teken + of 30 alfanumeriek

Debet-bedrag-vreemd

Credit-bedrag

Credit-bedrag-vreemd

Eenheid
Aantallen-eenheid

Kommentaar

Waarde
7
vanaf 001 optellend. 1 lijn voor elke in het document voorkomende combinatie reservatienummer/boekhoudrekening/kostenplaats/kostensoort
Voorbeeld “710100 “
Voorbeeld “999001 “
Voorbeeld “888200 “
+000000000000000

+000000000000000

+000000020000000

+000000020000000

Blanco
+000000000000000

Reservatienummer

Voorbeeld factuur met BTW (zie scherm bovenaan)
5001V01F11037042011040520110525 33660+000000000583500+000000000706400EUR000100000CONSULTANCY TOEPASSING HERCULE40000000*
6001 42100+000000000122900+00000000122900+000000000122900+000000000122900
70017022403191502008
+000000000000000+000000000000000+000000003583500+000000003583500 0000000000000000CONSULTANCY
TOEPASSING HERCULE
1
70027022900292030101
+000000003000000+000000003000000+000000000000000+000000000000000 0000000000000000CONSULTANCY
TOEPASSING HERCULE
1

Voorbeeld factuur zonder BTW

5001V02F710001 2007031620070419H000457+000000000522500+000000000522500EUR000100000Gezinszorg 01/2007
7001701000 903
+000000000000000+000000000000000+000000000152000+000000000152000 +000000000000000
7002701000 903
+000000000000000+000000000000000+000000000152000+000000000152000 +000000000000000
7003701000 903
+000000000000000+000000000000000+000000000152000+000000000152000 +000000000000000
7004701000 903
+000000000000000+000000000000000+000000000066500+000000000066500 +000000000000000

C. Lay_out klanten
Voorbeeld Klanten
K

K06027
BELGIE
K07125
P
K06042
BELGIE

K
K

UNIZO Scherpenheuvel/ATO ,
NE
P
Toerisme Vlaams-Brabant ,
016/267673
Stad Scherpenheuvel-Zichem ,
NE
P

Oude Bergstraat 45
3271
Scherpenheuvel-Zichem
0473/890209
Provincieplein 1
3010
Leuven
BE
sophie.homans@vlaamsbrabant.be
August Nihoulstraat 13 3270
Scherpenheuvel-Zichem

BE
BELGIE

NE

BE

De lay-out wordt beschreven via programma “Import/Export van gegevens” (P9610).
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Toevoegen klanten/leveranciers in outlook contacten (P9630)
Basisprincipe
In dit programmaonderdeel kan je selectief klanten of leveranciers toevoegen aan uw outlookcontacten.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 
Klanten of leveranciers

selectiecriteria

-
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Toevoegen klanten/leveranciers in outlook contacten (P9630)
Specificaties
A. Velden
Klanten/leveranciers
Kies of je de klanten wenst te exporteren, of de leveranciers. Indien je beide wenst te
exporteren, moet je dit programmaonderdeel 2x opstarten.
Van postcode … tot postcode …
Kies hier de boven en ondergrens van de postcodes waartussen de klanten of leveranciers liggen die je wenst af te drukken. Indien je alle klanten/leveranciers wenst te selecteren, laat je de velden blanco, PYA vult dan zelf de resp. grenzen in.
Van naam … tot naam …
Kies hier de boven en ondergrens van de namen waartussen de klanten of leveranciers
liggen die je wenst af te drukken. Indien je alle klanten/leveranciers wenst te selecteren, laat je de velden blanco, PYA vult dan zelf de resp. grenzen in.
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Export Verkoopfacturen naar TransAccount (P966)
Basisprincipe
In dit programmaonderdeel worden verkoopfacturen geëxporteerd naar een bestand leesbaar voor TransAccount.
P 9661
Export verkoopfacturen naar TransAccount
In dit programma worden de geselecteerde gegevens geëxporteerd naar een bestand
leesbaar voor TransAccount.

Export verkoopfacturen naar Transaccount

P 9662
P 9663
P 9664

Beheer klantentypes naar TransAccount
Beheer BTW codes naar TransAccount
Beheer betalingscondities naar TransAccount

Voor een correcte export naar TransAccount moet je de code van klantentype, Btw code en betalingsconditie omzetten naar een gekende code in TransAccount en hiervoor
dienen deze drie programma‟s.
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Initialisatie subsystemen
Basisprincipe
In dit hoofdstuk beheer je
•

Klanten, leveranciers en vertegenwoordigers initialisatie

•

Voorraad initialisatie
P 9710
P 9720

Klanten - Leveranciers - Vertegenw. - Boekhouding
Voorraad

135
137
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Klanten - Leveranciers - Vertegenw. – Boekhouding(P9710)
Basisprincipe
Dit programmaonderdeel helpt je bij het vlug verwijderen van gegevens met betrekking tot
de klanten en leveranciersgegevens. Het is uiterst belangrijk een goede back-up te nemen
vooraleer dit programma te gebruiken.
Dit programmaonderdeel zet de vertegenwoordigerfiches op nul en verwijdert alle bewegingen, cumuls en overdrachten. Het is uiterst belangrijk een goede back-up te nemen vooraleer dit programma te gebruiken.
Dit programmaonderdeel zet de boekhouding op nul. De bestanden klanten, leveranciers en
boekhoudplan worden behouden. Alle bewegingen, cumuls en overdrachten worden geschrapt. Het is uiterst belangrijk een goede back-up te nemen vooraleer dit programma te
gebruiken.
Opgelet
Dit programmaonderdeel is voor gevorderde gebruikers, bij de minste twijfel moet je onze
supportdienst contacteren.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 
Uitvoeren initilisatie

Selectie
Initialisatie?

Intialisatie
periodetotalen ?

Van ..
.. Tot
Tot
Van
Uitvoeren
verwijderen

Verwijderen ?

Burgerlijk
Jaar ?
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Klanten - Leveranciers - Vertegenw. – Boekhouding(P9710)
Specificaties
A. Selectie
Selectie



Kies welke gegevens u wenst te initialiseren. De mogelijke opties zijn:
 Klanten/leveranciers (1)
 Vertegenwoordigers (2)
 Boekhouding (3)
PERIODIEKE INITIALISATIE
Op nul zetten periodetotalen klanten (J/N) Actief bij 1
Als je hier
invult worden alle cumuls in het klantenbestand op “0” gezet voor de ingevoerde periode.
Op nul zetten periodetotalen leveranciers (J/N) Actief bij 1
Als je hier
invult worden alle cumuls in het leveranciersbestand op “0” gezet voor de
ingevoerde periode.
Op nul zetten periodetotalen vertegenwoordigers (J/N) Actief bij 2
Als je hier
invult worden alle cumuls in het vertegenwoordigerbestand op “0” gezet
voor de ingevoerde periode.
Op nul zetten periodetotalen boekhouding (J/N) Actief bij 3
Als je hier
invult worden alle cumuls in het boekhoudingbestand op “0” gezet voor
de ingevoerde periode.
Vanaf datum … tot datum …



Kies tussen welke data je de gegevens wil initialiseren. Standaard vult PYA het vorige
boekingsjaar in.
Velden – Verwijderen fiches zonder verrichtingen
Opgelet: Indien nieuwe klanten en leveranciers aangemaakt zijn en er nog maar enkel
bestellingen, offertes, leveringen zijn ingevoerd, worden deze ook verwijderd.
Klantenfiches (J/N) Actief bij 1 + Referentie burgerlijk jaar
Bij keuze
duidt je aan dat je alle cumuls en identiteitsgegevens wenst te vernietigen
van de klanten die geen verrichtingen meer deden, na het burgerlijk jaar ingevuld in
het volgende veld.
Leveranciersfiches (J/N) Actief bij 1 + Referentie burgerlijk jaar
Bij keuze
duidt je aan dat je alle cumuls en identiteitsgegevens wenst te vernietigen
van de leveranciers die geen verrichtingen meer deden, na het burgerlijk jaar ingevuld
in het volgende veld.

B. Acties
Initialiseren groot
Alle geselecteerde cumuls op nul.
Initialiseren klein
Alle geselecteerde verwijderen.
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Voorraad (P9720)
Basisprincipe
Dit programmaonderdeel helpt je bij het vlug verwijderen van gegevens met betrekking tot
de voorraad. Het is uiterst belangrijk een goede back-up te nemen vooraleer dit programma
te gebruiken.
Opgelet
Dit programmaonderdeel is voor gevorderde gebruikers, bij de minste twijfel moet je onze
supportdienst contacteren.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Selecteer artikel om te verwijderen

Selectie
Initialisatie?

Opties ?

Artikels te
verwijderen

Start verwijderen

Start initialisatie
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Voorraad (P9720)
Specificaties
A. Velden
Selectiecriteria
Selectie



Kies welke gegevens u wenst te initialiseren. De mogelijke opties zijn:
 Klanten/leveranciers (1)
 Vertegenwoordigers (2)
 Boekhouding (3)
Van artikel nummer .. tot ..
Geef de ondergrens en de bovengrens in. Vanaf en tot welk artikel wil je dat PYA begint te verwijderen.
Van artikelgroep .. tot ..
Geef de ondergrens en de bovengrens in. Vanaf en tot welke artikelgroep wil je dat
PYA begint te verwijderen.
Van leverancier .. tot ..
Geef de ondergrens en de bovengrens in. Vanaf en tot welke leverancier wil je dat PYA
begint te verwijderen.
Filiaal
Geef filiaal in. Van welk filiaal wil je dat de artikels verwijderd wordt.
Opties
Stock op nul zetten (J/N)
Bij keuze

worden de aantallen van de stock in de artikelfiches op nul gezet.

Demo stock op nul (J/N)
Bij keuze

worden de aantallen van de artikelfiches in consignatie op nul gezet.

Back-orders op nul zetten klanten (J/N)
Bij keuze

worden alle backorders in de voorraadfiche van de klanten op nul gezet.

Back-orders op nul zetten Leveranciers (J/N)
Bij keuze
zet.

worden alle backorders in de voorraadfiche van de leveranciers op nul ge-

Aantal terug op nul zetten klanten (J/N)
Bij keuze
worden de aantallen in voorraad, gereserveerd voor klanten ontstaan bij
creditnota‟s op nul gezet.
Aantal terug op nul zetten Leveranciers (J/N)
Bij keuze
worden de aantallen nog te ontvangen in voorraad, gereserveerd bij bepaalde leveranciers op nul gezet. Zo vermijd je negatieve stockopnames in P2417 Opname leveringsbonnen in facturatie.
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Voorraad (P9720)
Specificaties
Aantal besteld op nul zetten klanten (J/N)
Bij keuze
fiche.

worden alle bestelde artikelen voor de klanten op nul gezet in de stock

Aantal besteld op nul zetten Leveranciers (J/N)
Bij keuze
stock fiche.

worden alle bestelde artikelen aan de leveranciers op nul gezet in de

Opgenomen inventaris op nul zetten (J/N) & jaar
Bij keuze

worden inventaris van gekozen jaar op nul gezet.

Automatisch stelt PYA het vorige boekjaar voor. Je kunt dit indien gewenst aanpassen.
statistieken van boekingsjaar op nul zetten (J/N) & jaar
Bij keuze

worden alle statistieken van gekozen jaar op nul gezet.

Automatisch stelt PYA het vorige boekjaar voor. Je kunt dit indien gewenst aanpassen.
Niet actieve artikels verwijderen
Indien in je artikelbestand de parameter bij actief op
ingevuld staat en je kiest hier
, verwijdert PYA alle niet actieve artikelen uit je artikelbestand.
Verwijderen van artikels
Indien je artikelen wilt verwijderen moet je hier
ingeven. In de volgende velden kan
je toelichten welke artikelen je juist wenst te verwijderen. Indien je volgende velden
doorloopt, verwijder je het volledige artikel bestand.

B. Verwijderen artikels
Arikel nummer
Kies hier artikels om te verwijderen. Met deze toets
de lijst van te verwijderen artikels. Met deze toets
ces.

voeg je het artikel toe aan
start je het verwijderingpro-
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Commentaar
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Reorganisatieprogramma’s (P9800)
Basisprincipe
Dit programmaonderdeel reorganiseert alle gegevens in PYA. Tabellen worden geïndexeerd
indien nodig, en koppelingen tussen bestanden en gegevens kunnen gecontroleerd & eventueel hersteld worden.
Wij raden u aan dit programma elke maand op te starten, om een goede werking van PYA te
garanderen.
Wanneer u „eigenaardigheden‟ vaststelt (bijvoorbeeld problemen met het terugvinden van
klantnummers, afbeeldingen gekoppeld aan artikels, …) kan het helpen om dit programmaonderdeel uit te voeren.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Directory

Bestanden

Printer
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Reorganisatieprogramma’s (P9800)
Rapportspecificaties
A. Selectie
Tabellen



Selecteer welke gegevenstabellen je wenst te reorganiseren. Met behulp van de pijlen
& selectietoetsen kan je tabellen toevoegen aan de te reorganiseren gegevens.
Met deze toetsen

doorloop je de toetsen.

Hiermee selecteer je of deselecteer alle tabbellen.
Hiermee selecteer je of deselecteer je één tabbel.
Enkel optimalisatie (J/N)



Wanneer je gegevens verwijdert uit PYA of bepaalde handelingen uitvoert, blijft de fysische ruimte op de harde schijf als „bezet‟ beschouwd. Bij de optimalisatie gaat PYA
enkel deze ruimtes bijwerken en weer bruikbaar maken. (Te vergelijken met de schijfdefragmentatiefunctie die in Windows vervat zit).
Initialisatie memo velden (J/N) 
Bepaalde koppelingen tussen bestanden die in het geheugen van PYA aanwezig zijn,
kunnen verbroken zijn. Met deze optie zal PYA bij het reorganiseren ook deze koppelingen nagaan. Deze worden hersteld, of wanneer dit niet mogelijk is, wordt de koppeling uit het geheugen gewist. Deze optie vertraagt het reorganisatieproces.
Referentie integriteit (J/N) 
Met deze optie zal PYA de integriteit tussen de bestanden nazien en herstellen. Men
herstel de relatie tussen hoofdbestand en detailbestand (vb. Factuur-Factuurlijn).
Hersamenstellen fastkey (J/N) 
Fastkey maakt het mogelijk om op een gedeelte van de naam(klanten, leveranciers) of
de omschrijving(rekening, artikel) te zoeken. Deze fastkey wordt hiermee hersteld.
Start reorganisatie

Deze knop

start de reorganisatie.

Afdrukken
Na het reorganiseren kan je een afdruk maken van het resultaat.
Update database

Deze knop
start de update van de database. Hiermee worden de bestanden gelijk gestemd met de definitie van de bestanden.
Begin Einde
Geef begin, einde en tijdsduur aan van de reorganisatie.

142/142
Versie 11/01

05_PYA-Hulpprogramma.doc

14/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur

.

