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Voorwoord
Het programma Small Business bundel is geschreven voor de kleine ondernemer (of wel ZZP-er).
Deze handleiding hoort bij het programma Small Business bundel van Macforyou en geeft uitleg bij de verschillende onderdelen van het
programma.
Deze handleiding is geen gebruiksaanwijzing, omdat het de bedoeling is dat u de Small Business bundel aanpast aan uw eigen manier van
werken.
Ga zelf op zoek naar het gebruik dat bij u en uw bedrijf past.
Systeemeisen
Mac OS 10.5:
PowerPC G4 (867MHz+), G5 of Intel-gebaseerde Mac,
512MB RAM
Mac OS 10.4.11:
PowerPC G3, G4, G5 of Intel-gebaseerde Mac
256 MB RAM
Installatie
De beste plaats om het programma te bewaren is waarschijndelijk in ‘documenten’.
Let op: zorg ervoor dat u een backup van de documentenmap maakt naar een andere schijf dan de schijf waar u op werkt.
Het programma wordt beschermd door een serienummer, dit nummer heeft u gekregen toen u het programma kocht.
Als u het serienummer kwijt bent neem dan contact op met Macforyou.
Het programma zal opnieuw naar het serienummer vragen als u het op een andere computer zet.

Het programma starten.
Om het programma te starten dubbel klik op
(Het andere bestand met .SBb er achter is alleen een verwijzing naar het databestand. )
Als u het programma in de dock plaatst, krijgt u dit icon.



Statusbalk aanpassen
Voor u begint met het programma kunt u de statusbalk instellen zoals hieronder is aangegeven.

- Open ‘Statusbalk aanpassen’.
- Maak de status balk zo als hieronder. Sleep daarvoor alle iconen uit de grijze bovenbalk tot hij er uit zien als hieronder. U kunt de
iconen gewoon oppakken en naar beneden slepen.

Kies dan bij ‘Toon’ voor ‘Alleen symbolen’ en vink ‘klein formaat’ aan.
Klik dan op “Gereed”
Het programma is nu klaar voor gebruik.


Hieronder volgt een uitleg per bladzijde.
Bladeren in records

De macforyou Small Business bundel is gemaakt met filemaker.
Filemaker is een database programma, dat is te vergelijken met een bak met kaarten, of in dit geval meerdere bakken met kaarten.
Een bak met kaarten is bijvoorbeeld het adresboek, of de facturen, enz.
Deze kaarten worden in het programma records genoemt.
Om de gegevens op de records ordelijk weer te geven maken we gebruikt van een layout,
De layout is de opmaak van de kaarten.
De grijze boven balk van het venster bevat de volgende onderdelen:
- aan de linkerkant staat hoeveel records er aanwezig zijn
- het boekje linksboven is te gebruiken om te bladeren
- het balkje er naast met het blokje is te gebruiken om snel te bladeren
- het ronde knopje geeft aan dat er gezocht is, het wordt groen met een lichter groene taartpunt
via de knop Zoek die in de meeste layouts aanwezig is kan gezocht worden in de records van de layout
- om te zoeken klik op de knop Zoek en vul in het veld waar u denkt dat de gegevens staan in wat u zoekt
- druk dan op return (op het toestenbord)
- na het zoeken verschijnt er linksboven informatie met het totale aantal records en daarvan het aantal met de gevraagde informatie
- gebruik het boekje en het blokje om door de records te bladeren
De dagboeken hebben gezamenlijk één eigen aparte kaartenbak.
Per dagboek worden alleen die records getoond die bij dat dagboek horen.



Menu Adresboek
In het adresboek kunnen veel klantgegevens opgeslagen worden. Deze gegevens zijn dan in het gehele programma beschikbaar.
Knoppen:
Nieuw������������������������
:
nieuw adres aanmaken.
Dupliceren:
huidig adres dupliceren.
Zoeken:
zoeken in adresboek (U kunt in elk veld dat er is informatie zoeken. Als u de gewenste gegevens hebt ingevoerd, kunt u zoeken door
op ‘return’ te drukken)
Verwijder:
verwijder het huidige adresrecord. Het programma geeft een waaschuwing: Let op! Dit is niet terug te draaien!’
Gebruik adres: maak voor dit adres een nieuwe: Opdracht, Factuur, Proforma, Offerte of Brief.
Adresnummer:
Categorie:

dit wordt automatisch aangemaakt, maar is te veranderen via Volgnummers.
geef hier aan wat voor soort adres het is, dit veld maakt gebruik van de invoerlijst.

Verder bevat deze kolom:
Bedrijfsnaam
Titel
dit veld maakt gebruik van de invoerlijst.
Voornaam
(het eerste veld is voor de voorletters, het tweede veld voor de voornaam)
Achternaam
Adres
(de knop Google geeft een Google-kaart met het adres dat is ingevoerd (dit werkt het best als ook Plaats is ingevoerd.))
Postcode
Plaats
Land
Telefoon
Telefoon 2
Mobiel
Fax



E-mail

(het woordje E-mail is een knop, deze opent het standaard E-mailprogramma met een nieuwe e-mail aan dit adres. Bij Microsoft Entourage
komt het mailtje in Concepten of Draft te staan.)
E-mail 2
(idem als bij E-mail)
Website
(het woordje Website is een knop, deze opent de standaard webbrowser met een nieuwe pagina op dit adres)
De rechter kolom is een opmerkingsveld.
Dit bestaat uit datumveld en een opmerkingenveld. Het opmerkingenveld maakt gebruik van de invoerlijst.
De datum wordt automatisch ingevuld als u zelf niets hebt ingevuld.
X = verwijder deze regel. Het programma geeft een waaschuwing: Let op! Dit is niet terug te draaien!’
Onderin de pagina bevinden zich de tabs met: Factuuradres, Extra gegevens, Tweede adres, Gerelateerde adresgegevens en Facturen.
Hieronder volgt een uitleg per tab:

Factuuradres:

De adresgegevens worden op de factuur, proforma en offerte gebruikt.
Als de gegevens geheel of gedeeltelijk gelijk zijn aan de gegevens die hier boven zijn ingevoerd kunt u gebruik maken van de knop ‘Gegevens adres
doorvoeren’.
Let op!: Als u de gegevens hebt aangepast, klik dan NIET nogmaals op de knop ‘Gegevens adres doorvoeren’, want dan worden de gegevens overschreven met
de gegevens er boven.
Om de gegevens van het adres en het factuuradres te linken (alles wat nu bij het adres ingevuld wordt, komt automatisch ook bij factuuradres te staan) klik
op ‘Factuuradres en adres linken’ (er komt een kruis in het vakje er achter te staan). Als u een nieuw adres aanmaakt, wordt de waarde overgenomen
naar het nieuwe record. (wanneer deze gelinkt is, wordt dat bij het nieuwe record automatisch gelijkgeschakeld)

Extra gegevens:

Extra

kan worden gebruikt om extra informatie op te factuur te zetten zoals bijv. Routingcode of een afdelings nummer. (alles wat hierin staat 		
wordt op de factuur gezet zoals het hier staat).
Munteenheid:
standaard Euro
Kopier adresgegevens: hiermee wordt het adres dat hierboven is ingevoerd gekopieerd om te gebruiken in een ander programma, bijvoorbeeld op etiketten.
Het adres verschijnt dan alsvolgt;
bedrijfsnaam
contactpersoon (titel, voorletters, achternaam)
adres
postcode plaats
land
Verder vind u in de rechterkolom de volgende velden:
BTW-nummer
KvK-nummer
KvK-regio
Banknummer
IBAN
BIC
(deze velden worden niet gebruikt op de factuur, ze zijn alleen bedoeld om gegevens op te slaan)
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Tweede adres:

Dit is bedoeld voor het geval men wel een tweede adres wil opslaan, maar nog niet gebruiken.
Met de knop ‘Adressen wisselen’ wisselt u het ingevoerde adres met het tweede adres. Nogmaals klikken maakt de wisseling ongedaan.
Met de knop ‘Tweede adres als factuuradres’ worden de gegevens van het tweede adres naar het factuuradres overgezet (Let op!: de gegevens die al in
het factuur-adres staan worden overschreven).

Gerelateerde adresgegevens:

Hierin kunt u zien of een adres al voorkomt, welke mensen dezelfde naam hebben, bij hetzelfde bedrijf werken of dezelfde woonplaats hebben.

Facturen:

Dit geeft een overzicht van de facturen voor deze klant.
Door de factuurregel aan te klikken, opent de u gekozen factuur.
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Menu Opdachten
Dit menu is bedoeld om gewerkte uren bij te houden. Ook kunnen de producten die bij een opdracht worden verbruikt hierin aangegeven worden.

De knoppen zijn hier:
Nieuw: 		
nieuwe opdracht aanmaken
Zoeken: 		
zoeken in opdrachten (U kunt in elk veld informatie zoeken. Wanneer de gewenste gegevens zijn ingevoerd, kunt u zoeken door op 		
		
return te drukken)
Verwijder: 		
verwijder het huidig opdrachtenrecord. Het programma geeft een waaschuwing: Let op! Dit is niet terug te draaien!’
Lijst: 		
geeft een overzicht van de huidige opdachten. Klik op een regel om een opdracht te openen. Onder (Administratie) instellingen,
		
en dan weer Instellingen kunt u aangeven of u opdrachten wilt openen in opdrachten of in de lijst).
Print: 		
print de gegevens van het huidige opdrachtenrecord.
Maak factuur: 		
maak een nieuwe factuur van het huidige opdrachtenrecord.
		
(Als er een factuur is gemaakt, komt er een rode stip achter ‘maak factuur’ te staan).
Adresnr: 		
adrescode, voer hier de code in die bij het adres (uit het adresboek) hoort waarvoor de opdracht is.
Bedrijfsnaam: 		
(wordt opgehaald aan de hand van de adrescode)
Contactpersoon:		
(wordt opgehaald aan de hand van de adrescode)
Productcode: 		
dit is de code die hoort bij het product dat aangemaakt wordt onder (Administratie > Producten).
Omschrijving: 		
geeft een algemene omschrijving die op de factuur kan worden gebruikt.
Status: 		
standaard is dit ‘In bewerking’. Dit menu kan worden aangepast met Bewerken. Via deze status is de juiste opdracht in de ‘lijst’ 		
		
eenvoudig terug te vinden.
In het volgende vak wordt aangegeven wat er is gedaan en hoe lang er aan is gewerkt.
Het is handig om elke keer een nieuwe regel te gebruiken.
Er is geen grens aan het aantal regels, nieuwe regels worden onderaan bijgeplaatst.
Datum: vul de datum in waarin aan de opdracht is gewerkt.
Uren: vul hier de tijd in die aan de opdracht is besteed. (Het programa werk met delen van 100 inplaats van delen van 60 zoals bij een
klok het geval is. Hierdoor verandert de notatie iets.)
1= 1uur of wel 60 minuten
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0,5= een half uur of wel 30 minuten
0,25 = een kwartier of wel 15 minuten
0,0835= 5 minuten
Taak:
Omschrijving:
X
Uren Totaal:

hierin wordt de taak die per dag is uitgevoerd opgeven. Dit veld maakt gebruik van de invoerlijst, vaste taken zijn dan sneller te kiezen.
geef hier een omschrijving van wat er in de opgegeven tijd is gedaan. Ook dit veld maakt gebruik van de invoerlijst.				
Het helpt je om vaste omschrijvingen sneller kiezen.
verwijder deze regel. Het programma geeft een waaschuwing: Let op! Dit is niet terug te draaien!’
geeft het totaal aantal uren voor deze opdracht.

De onderste velden zijn bedoeld voor het verzamelen van de gegevens voor de factuur.
De eerste regel wordt berekend door de uren die er boven zijn ingevoerd. (dit wordt automatisch bijgewerkt als er nieuwe regels ingevoerd worden).
De regels er onder kunnen gebruikt worden om de andere kosten op de factuur de zetten. (facturen die via ‘Maak factuur’ gemaakt zijn, kunnen in
‘Facturen’ nog aanpast worden als dat nodig is).

Wat kan er ingevuld worden.
Aantal: 		
het aantal maal dat u het product berekent
Code: 		
dit is de code die hoort bij het product dat is aangemaakt onder (Administratie > Producten).
Omschrijving: 		
wordt uit ‘Producten’ overgenomen, maar kan aangepast worden.
Bedrag: 		
wat het product kost (wordt ook uit ’Producten’ overgenomen - kan aangepast worden en vormt samen met het aantal het
		
regeltotaal).
X 		
verwijder deze regel. Het programma geeft een waaschuwing: Let op! Dit is niet terug te draaien!’
Subtotaal: 		
de optelling van alle regeltotalen bij elkaar.
Btw: 		
de btw over het Subtotaal
Totaal: 		
btw en subtotaal samen.
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Menu Opdrachtenlijst (de lijst met Opdrachten)
Opdrachten lijst geeft een overzicht van de huidige opdrachten.
Als de status bij een opdracht is aangepast, kies dan onder Status voor een lijst met de opdrachten in die status.
Klik op een regel om die opdracht te openen.
Met de knop Nieuw kan een nieuwe opdracht aangemaakt worden, er verschijnt een lege opdracht.
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Menu Facturen
De knoppen zijn:
Nieuw:
Dupliceren:
Zoeken:
PDF:

Print:
Creditnota:

nieuwe factuur
maakt een kopie van de factuur met alle gegevens er in, maar met een nieuw factuurnummer.
zoeken in facturen (u kunt in elk beschikbaar veld informatie zoeken. Als de gewenste gegevens zijn ingevoerd, kunt u zoeken door op 		
‘return’ te drukken)
Eigenlijk print, maar als de factuuropmaak ontworpen is voor voorbedrukt papier, maakt u met deze knop een factuur met de
voorbedruktegegevens op de pdf. Dit werkt alleen onder Mac OS X en dan via bewaar als pdf uit de printopdracht.
Als er een pdf is gemaakt, komt er een rode stip achter PDF te staan.
print de factuur (als de factuur als eerste geprint is komt er een rode stip achter Print te staan).
print de factuur als creditnota. (het ‘Totaal bedrag’ dient hiervoor negatief te zijn. Dit kan worden bereikt door aantal of bedrag negatief 		
te maken (meestal wordt het bedrag negatief gemaakt))

Verder zijn er:
Factuurnummer: wordt automatisch aangemaakt (kan worden veranderd bij (Aministratie > Volgnummer.
Adresnummer: voer hier de code in die bij het adres (uit het adresboek) hoort en waarvoor de factuur is.
De volgende gegevens worden automatisch opgehaald:
- Bedrijfsnaam
- Naam contactpersoon
- Adres
- Postcode
- Plaats
- Land
Omschrijving:
geef een omschrijving waarvoor de factuur is.
Factuurdatum: de datum van de factuur, hiervoor wordt automatisch huidige datum ingevuld, maar kan worden aangepast (het icoontje rechts is een 		
kalender)
In het volgende veld vindt u:
Aantal:
het aantal maal dat u het product berekent.
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Code:

Omschrijving:
Bedrag:
X
Subtotaal:
Btw:
Totaal:

dit is de code die hoort bij het product dat aangemaakt is onder (Administratie > Producten). Als gebruikt gemaakt wordt van
voorraad en de voorraad is niet toereikend voor het aantal dat is ingegeven verschijnt er een waarschuwing en komt er een B (backorder)
achter de code te staan.
deze wordt uit ‘producten’ overgenomen, maar kan aangepast worden.
wat het product kost (wordt ook uit ‘producten’ overgenomen (kan aangepast worden) en vormt samen met het aantal het
regeltotaal).
verwijder deze regel. Het programma geeft een waaschuwing: Let op! Dit is niet terug te draaien!’
de optelling van alle regeltotalen bij elkaar.
de btw over het Subtotaal
btw en subtotaal samen.
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Menu Debiteuren
Het menu Debiteuren wordt gevuld door het printen van facturen. Het programma verzamelt de gegevens van de factuur en maakt ze in dit scherm zichtbaar.
Als een klant betaald heeft kan dat hier aangeven worden.
Als de betaling verwerkt is in (Administatie > Dagboeken > Factuur invoegen) zal deze (als het nog niet was aangegeven) hier ook als betaald komen
te staan.
Totaal nog tegoed: het totaalbedrag dat nog open staat (wat er nog betaald moet worden)
Velden
Factuurnr:
Bedrijfsnaam:
Naam:
Datum:
Voldaan:
Tegoed:
Totaal:
Voldaan op:
X
Knoppen
Betaald

factuurnummer
naam van het bedrijf waarvoor de factuur was.
contactpersoon, naam van de persoon waarvoor de factuur was.
de datum van de factuur.
het bedrag dat betaald is. (dit kan aangepast worden, wanneer nog niet alles betaald is).
het bedrag van de factuur.
tegoed - voldaan. (dit veld is leeg als alles voldaan is)
de datum dat er betaald is. (wordt er automatisch ingezet en is niet aan te passen)
verwijder deze regel. Het programma geeft een waaschuwing: Let op! Dit is niet terug te draaien!’

Als een factuur is geprint, komt hij automatisch in de lijst debiteuren te staan. Op dat moment verschijnt de knop ‘betaald’
Door daarop te klikken geeft u aan dat de factuur betaald is. Als niet het totale bedrag is voldaan, geef dan bij ‘Voldaan’ aan het
bedrag dat wel is betaald.
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Menu Proforma
Knoppen
Nieuw:
Zoeken:

Print:

nieuwe Proforma
zoeken in Proforma
(u kunt in elk beschikbaar veld informatie zoeken. Als de gewenste gegevens zijn ingevoerd, kunt u zoeken door op 				
‘return’ te drukken)
print de Proforma (als de Proforma de eerste keer geprint is, komt er een rode stip achter ‘Print’ te staan).

Maak factuur:

maak van de huidige proforma een nieuwe factuur.

Velden
Proformanummer: wordt automatisch aangemaakt (kan worden veranderd bij (Administratie > Volgnummer)
Adresnummer: voer hier de code in die bij het adres (uit het adresboek) hoort waarvoor de proforma bestemdv is.
automatisch opgehaalde gegevens: Bedrijfsnaam, Naam, Adres, Postcode, Plaats, Land
Omschrijving:
geef een omschrijving waarvoor de Proforma bestemd is. (dit wordt met de knop maak factuur overgenomen naar de factuur, kan 		
worden aangepast)
Proformadatum: de datum van de Proforma. Dit wordt automatisch huidige datum, maar kan worden aangepast (het icoontje rechts is een kalender)
Aantal:
het aantal maal dat u het product berekent.
Code:
dit is de code die hoort bij het product dat is aangemaakt via (Administratie > Producten )
Omschrijving:
wordt uit producten overgenomen, maar kan aangepast worden.
Bedrag:
wat het product kost (wordt ook uit producten overgenomen, maar kan aangepast worden en vormt samen met het aantal het regeltotaal).
X
verwijder deze regel. Het programma geeft een waaschuwing: Let op! Dit is niet terug te draaien!’
Subtotaal:
Btw:
Totaal:
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de som van alle regeltotalen bij elkaar.
de btw over het Subtotaal
btw en subtotaal samen.

22

Menu Proforma debit (Proforma debiteuren)
Proforma debit wordt gevuld door het printen van Proforma’s.
Als een klant betaald heeft kan dat hier aangegeven worden. Als de betaling verwerkt is in Administatie > dagboeken (Factuur invoegen(vooruitbetaling),
zal hij (als het nog niet was aangegeven) hier ook als betaald komen te staan.
Totaal nog tegoed: het totaalbedrag dat nog openstaat (wat er nog betaald moet worden)
Velden:
Proformanr:
Bedrijfsnaam:
Naam:
Datum:
Voldaan:
Tegoed:
Totaal:
Voldaan op:
X

Knoppen
Betaald
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proformanummer
naam van het bedrijf waar de proforma voor was.
contactpersoon, naam van de persoon waar de proforma voor was.
de datum van de proforma.
het bedrag dat al betaald is. (dit kan aangepast worden, voor het geval nog niet alles betaald is).
het bedrag van de proforma.
tegoed - voldaan. (dit veld is leeg als alles voldaan is)
de datum dat er betaald is. (wordt er automatisch ingezet en is niet aan te passen)
verwijder deze regel. Het programma geeft een waaschuwing: Let op! Dit is niet terug te draaien!’

Als een proforma is geprint, komt hij automatisch in de lijst Proforma debit te staan. Op dat moment verschijnt de knop ‘betaald’
Door daarop te klikken geeft u aan dat de proforma betaald is. Als niet het totale bedrag is voldaan, geef dan bij ‘Voldaan’ aan het
bedrag dat wel is betaald.
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Menu Offerte
Knoppen
Nieuw:
Zoeken:
PDF:

Print:

nieuwe Offerte
zoeken in Offerte (je kunt in elk veld informatie zoeken. Als je de gewenste gegevens hebt ingevoerd kun je zoeken door op return te 		
drukken)
Eigenlijk print, maar als de factuuropmaak ontworpen is voor voorbedrukt papier, maakt u met deze knop een factuur met de
voorbedrukte gegevens op de pdf. Dit werkt alleen onder Mac OS X en dan via bewaar als pdf uit de printopdracht.
Als er een pdf is gemaakt komt er een rode stip achter PDF te staan.
print de offerte (als de Proforma de eerste keer geprint is komt er een rode stip achter Print te staan).

Maak Proforma: maak van de huidige offerte een nieuwe Proforma
Maak factuur:
maak van de huidige offerte een nieuwe factuur.
Offertenummer: dit wordt automatisch aangemaakt (kan worden veranderd bij (Aministratie > Volgnummer)
Adresnummer: voer hier de code in die bij het adres (uit het adresboek) hoort en waarvoor de offerte bestemd is.
automatisch opgehaalde gegevens: Bedrijfsnaam, Naam, Adres, Postcode, Plaats, Land
Omschrijving:

geef een omschrijving van de offerte. (dit wordt met de knoppen ‘maak proforma’ en ‘maak factuur’ overgenomen naar de
proforma of de factuur en kan worden aangepast)

Offertedatum:

als offertedatum wordt automatisch de huidige datum ingevuld, maar die kan worden aangepast (het icontje recht is een kalender)

Aantal:
Code:
Omschrijving:
Bedrag:
X

het aantal maal dat u het product berekent
dit is de code die hoort bij het product dat aangemaakt kan worden onder (Administratie > Producten)
wordt uit producten overgenomen maar kan worden aangepast.
wat het product kost (wordt ook uit ‘producten’ overgenomen (kan aangepast worden) en vormt samen met het aantal het regeltotaal).
verwijder deze regel. Het programma geeft een waaschuwing: Let op! Dit is niet terug te draaien!’.
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Menu Brieven
Knoppen
Nieuw:
Dupliceren:
Zoeken:
Verwijder:
Print:

nieuwe brief aanmaken.
huidige brief dupliceren.
zoeken in brieven. Als de gewenste gegevens zijn ingevoerd, kan in elk veld gezocht worden door op ‘return’ te drukken.
verwijder huidig brief. Het programma geeft een waaschuwing: Let op! Dit is niet terug te draaien!’
print de huidige brief, U krijgt de keuze tussen fax en brief (Deze optie kan in overleg met ons zijn verwijderd).

Velden
Adresnummer: voer hier de code in die hoort bij het adres (uit het adresboek) van de brief.
automatisch opgehaalde gegevens: Bedrijfsnaam, Naam, Adres, Postcode, Plaats, Land
Datum:

de datum van de brief (dit is automatisch de huidige datum, maar kan worden aangepast (het icoontje rechts is een kalender)

Betreft:

waarover de brief gaat

Brief:

inhoud van de brief.
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Menu Adminstratie Producten
Producten worden gebruikt bij opdrachten, facturen, proforma’s en offerte’s.
Door de producten zo volledig mogelijk in te vullen, wordt het gemakkelijker om opdrachten, facturen, proforma’s en offerte’s aan te maken.
Velden
categorie:

zorgt er voor dat de gegevens uit de factuur op de juiste manier worden verwerkt en daardoor is het mogenlijk om een btw-overzicht 		
te maken.
Ook kunnen overzichten inzicht bieden in wat er is verkocht en hoeveel uren er zijn gemaakt.

Een voorbeeld:
Als ik een categorie “uren” aanmaak en ik maak daarna de produckten “onderhoud” en “website onderhoud” aan, dan kan ik in ‘overzichten’ zien hoeveel uren ik voor de
categorie “uren” heb gemaakt (het totaal van onderhoud en website onderhoud samen)
Als ik nu ook een categorie “kilometers” aanmaak en dan een product “kilometers” dan kan ik ook zien hoeveel kilometers ik heb gemaakt in een bepaald jaar.
Zo kan dat bijvoorbeeld ook voor verzendkosten en eventueel voor de losse producten die verkocht worden, maar die laatste kunnen ook bijvorbeeld ook samengevoegd
worden onder de categorie verkoop.
De basiswaarden in de categorie (de 8020 en 8025) komen uit het grootboek (Instellingen > Grootboek). Deze kunt u zelf veranderen, maar let wel op!
Ondeskundige en onjuiste veranderingen kunnen het programma aantasten en onwerkbaar maken.
De waarde in het Grootboek kan hersteld worden via het menu ‘Onderhoud’, !Maar let op: dit overschrijft alle huidige gegevens, ook de gegevens die u zelf
hebt aangebracht. en gaat terug naar de standaardinstellingen.

Knoppen
Nieuw:
Dupliceren:
Zoeken:
Verwijder:
Categorie:
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nieuw Product
huidig product dupliceren
zoeken in Producten. (Als de gewenste gegevens zijn ingevoerd, kan in elk veld gezocht worden door op return te drukken)
verwijder het huidige product. Het programma geeft een waaschuwing: Let op! Dit is niet terug te draaien!’
Ga naar “Categorie “

Velden
Categorie:
Productcode:

de categorie die geld voor dit product.
deze wordt automatisch aangemaakt, maar kan worden aangepast.

Fabrikantcode:

na inkoop van een product kan hier de productcode van de leverancier ingevoerd worden. (deze code wordt verder niet gebruikt en is 		
alleen voor eigen gebruik bedoeld)
Omschrijving:
de omschrijving van het product op de factuur ( dit is bij facturen nog wel aanpassen, maar hoe kompleter het hier is, des te 			
minder werk dit oplevert bij het factureren)
Excl.btw:
de prijs van het product exclusief btw.
Btw:
deze wordt automatisch betrekend aan de hand van de ingestelde btw onder (Instellingen > Gegevens en het bedrag excl. btw
Incl. btw:
de som van excl. btw en btw
Opmerkingen: voor evenetuele opmerkingen over het product,
Voorraad:
geeft aan wat de voorraad van een product is, Het programma kan de productvoorraad bijhouden en boekt automatisch het aantal op de 		
factuur vermelde producten af van de voorraad. Wanneer geen gebruik gemaakt wordt van productvoorraad, zorg er dan voor dat dit veld
leeg is!
Voorraad minimum: instelling van de minimale voorraad. Bij (Overzichten > Voorraad is te zien welke producten onder dit minimum zitten)
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Menu Administratie Producten
Categorie
De categorie zorgt er voor dat de gegevens uit de factuur op de juiste manier worden verwerkt en daardoor is het mogelijk om een btw overzicht te maken.
Ook k1 is verkocht. en hoeveel uren er zijn gemaakt.
Een voorbeeld:
Als ik een categorie “uren” aanmaak en ik maak daarna de produckten “onderhoud” en “website onderhoud” aan, dan kan ik in ‘overzichten’ zien hoeveel uren ik voor de
categorie “uren” heb gemaakt (het totaal van onderhoud en website onderhoud samen)
Als ik nu ook een categorie “kilometers” aanmaak en dan een product “kilometers” dan kan ik ook zien hoeveel kilometers ik heb gemaakt dat jaar.
Zo kan dat bijvoorbeeld ook voor verzendkosten en eventueel voor de losse producten die verkocht worden, maar die laatste kun je bijvoorbeeld ook samenvoegen onder
de categorie verkoop.
De basiswaarden in de categorie (de 8020 en 8025) komen uit het grootboek (Instellingen > Grootboek). Deze kunt u zelf veranderen, maar let wel op!
Ondeskundige en onjuiste veranderingen kunnen het programma aantasten en onwerkbaar maken.
De waarde in het Grootboek kan hersteld worden via het menu ‘Onderhoud’, !Maar let op: dit overschrijft alle huidige gegevens, ook de gegevens die u zelf
hebt aangebracht. en gaat terug naar de standaardinstellingen.

Knoppen
Nieuw:
Dupliceren:
Zoeken:
Verwijder:
Terug:

nieuwe Categorie
huidige categorie dupliceren
zoeken in Categorie (Als de gewenste gegevens zijn ingevoerd, kan in elk veld gezocht worden door op return te drukken)
verwijder het huidige categorie record.
terug naar Producten

Categorie: 		
de naam van de categorie.
Grootboekomschrijving: er gaat een menu open als je hierop klikt, Kies hieruit op welk grootboeknummer (rekening) er wordt geboekt.
Grootboeknummer: wordt automatische ingevuld door het kiezen van een Grootboekomschrijving.
Opmerking: 		
eventuele opmerking over de categorie
31

32

Menu Administratie Dagboeken
In deze velden worden de aanwezige dagboeken getoond.
Via Instellingen > Grootboek kunnen dagboeken geactiveerd worden
Klik vervolgens op het Dagboek dat u wilt gebruiken.
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Menu Dagboek
Via dit menu worden de ontvangsten en betalingen bij.gehouden Er zijn dagboeken voor de verschillende banken die gebruikt worden.
Elk dagboek heeft dezelfde opmaak. Onder “Dagboek” (onder de knop “Nieuw”) staat welk dagboek het is.
Dagboek:
Grootboeknr.
Volgnummer:
Datum:
Bij:
Af:
Saldo:
Grootboekregel:

de naam van het dagboek.
het nummer van de grootboekregel voor dit dagboek.
vul hier het nummer van het bankafschrift in.
vul hier de datum van het bankafschrift in.
het bedrag ‘Bij’ van het bankafschrift
het bedrag ‘Af‘ van het bankafschrift
het verschil tussen Bij en Af. (dit moet als het afschrift geheel is ingevoerd gelijk zijn aan Mutatie)
hierop klikken geeft een menu met de omschrijvingen van de Grootboekregels (deze zijn te veranderen onder
Instellingen > Grootboek)
Grootboeknr.
wordt automatische ingevuld door het kiezen van een Grootboekregel.
Datum:
vul hier de datum in die bij de regel op het bankafschrift staat. Ook als een factuur of inkoopfactuur wordt ingevoerd. Pas de datum 		
dan aan volgens de regel van het bankafschrift.
Omschrijving:
geef een omschrijving van de inkomsten of uitgave. Zowel de inkoopfactuur als de verkoopfactuur vullen hier automatisch gegevens in, 		
maar deze kunnen aangepast worden als dat nodig is. Dit veld maakt gebruik van de invoerlijst.
Bedrag incl.btw: het bedrag incl btw, zowel de inkoopfactuur als de verkoopfactuur vullen hier het bedrag al in. Wanneer niet het volledige bedrag betaald is,
is het belangrijk dit aan te passen met wat er wel is betaald.
D
dupliceer de regel. (dit werkt niet bij e regels van inkoop- en verkoopfactuur).
X
verwijder deze regel. Het programma geeft een waaschuwing: Let op! Dit is niet terug te draaien!’

Knoppen bovenin
Nieuw:
Zoeken:
Terug:
Klaar:
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een nieuw record maken voor dit dagboek. Als je naar een ander dagboek wilt, kan je op ‘Terug’ klikken (of als je klaar bent met
invoeren op ‘Klaar’)
zoeken in Dagboeken (Als de gewenste gegevens zijn ingevoerd, kan in elk veld gezocht worden door op return te drukken)
Ga terug naar Dagboeken (het overzicht van alle beschikbare dagboeken)
wanneer u klaar bent met invoeren, gebruik dan deze knop om terug te keren naar Dagboeken (overzicht van alle beschikbare dagboeken)

Knoppen onderin
Nieuwe regel: een nieuwe regel aanmaken (gebruik dit alleen als het gaat om een bedrag waarin geen btw verwerkt is).
Verkoopfactuur: een eerder gemaakte verkoopfactuur invoegen. Er verschijnt dan een nieuw venster.
Inkoopfactuur: de inkoopfactuur is bedoeld voor alle ingekomen facturen waarin btw verwerkt is. Als de inkoopfactuur wordt toegevoegd aan het dag-		
boek, wordt er een nieuwe regel aangemaakt, de gegevens van de inkoopfactuur worden automatisch daarin vermeld. Maak dus NIET 		
zelf een nieuwe regel aan voor de inkoopfactuur in het dagboek.
Beginsaldo:
dit word overgenomen van het vorige afschrift. (vul bij het eerste gebruik van dit programma het beginbedrag in van het eerste afschrift van
dat jaar)
Mutatie:
de som van Bedrag incl. btw. (als alles is ingevoerd, moet dit bedrag gelijk zijn aan het Saldo bovenin).
Eindsaldo:
als het goed is komt dit saldo overeen met het eindsaldo van het afschrift. Dit saldo wordt het beginsaldo van het volgende afschrift.

verkoopfactuur invoegen:

Hierboven ziet u het nieuwe venster voor het invoegen van eerder gemaakte verkoopfacturen. Kies uit het lijstje de klant en kies dan uit de facturen er
onder welke factuur u wilt invoegen. Gebruik ‘Invoegen’ om de factuur in te voeren in het dagboek. Er zal een nieuwe regel worden aangemaakt voor deze
factuur en de gegevens van de factuur zullen worden ingevoerd in deze regel, Maak dus NIET zelf een regel aan voor de verkoopfactuur in het dagboek.
Met ‘Annuleer’ keert u terug naar het dagboek. Als het een Proforma is, kies dan voor vooruitbetaling. Het venster verandert, zie hieronder.

Kies uit de lijst de juiste klant en de juiste Proforma. Met ‘Annuleer’ keert u terug naar het dagboek en met ‘Terug’ gaat u terug naar Verkoop factuur.
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Kas
Bij het openen van dagboek ‘Kas’ verschijnt het bovenstaand venster. Dit is vrijwel gelijk aan de gewone venster, maar hier
ontbreken ‘Af’, ‘Bij’ en ‘Saldo’.
De werking is gelijk aan het venster van Dagboek .
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Menu Inkoopfactuur
Het menu inkoopfactuur wordt gebruikt in samenwerking met Dagboek. Gebruik inkoopfactuur om de ontvangen facturen in te voeren.

Knoppen
Terug:
Annuleer:
Klaar:

werkt alleen als u op ‘O’ hebt geklikt in het Dagboek.
verwijder het huidige record en keer terug naar Dagboek. Het programma geeft een waaschuwing: Let op! Dit is niet terug te draaien!’
wanneer u gereed bent met invoeren en de gegevens wilt verwerken, keer dan terug naar Dagboek.

Knop onderin
Nieuwe regel:

maak een nieuwe regel om gegevens in te voeren.

Velden
Inkoopfactuurnummer: dit wordt automatisch aangemaakt (kan worden veranderd onder (Instellingen > Volgnummers. U kunt dit nummer zelf op de
inkoopfactuur vermelden, waardoor terug te vinden waar de fectuur is ingeboekt. (voor een overzicht van de inkoopfacturen ga naar 		
(Overzichten > Inkoop facturen).
Bedrijf/plaats:
Vul hier het bedrijf en plaats in van factuur. Dit veld maakt gebruik van de invoerlijst
Datum:
de datum van de inkoopfactuur
Omschrijving:
een omschrijving van de inkoopfactuur (dit wordt overgenomen naar het Dagboek als omschrijving).
Dit veld maakt gebruik van de invoerlijst.
Productcode:
hier kunt u een product kiezen, met ‘+’ kunnen nieuwe producten ingevoerd worden
Grootboekomschrijving: hierop klikken geeft een menu, kies hier uit waaronder het in te voeren bedrag valt
Datum:
de datum wordt automatisch gelijkgeschakeld met de datum die bovenin is ingevoerd. De datum kan aangepast worden als dat nodig is
Aantal:
het aantal van het ingekochte producten
Omschrijving:
geef een omschrijving van het product. Dit veld maakt gebruik van de invoerlijst.
Btw:
is standaard Hoog, maar hierop kllikken levert een menu met de keuzes Hoog, Laag en Geen.
Bedrag:
het bedrag per stuk van het product dat is ingekocht, exclief btw.
Subtotaal:
aantal maal bedrag exclusief btw.
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Subtotaal:
Btw:
Totaal:

de som van alle regeltotalen bij elkaar.
de btw. over het Subtotaal
btw en Subtotaal samen. Als het goed is komt dit overeen met het eindbedrag op de inkoopfactuur. Zoniet, kijk dan nog even heel		
goed of alles juist is ingevuld. Als dit bedrag niet klopt, kan het zijn dat het Dagboek (waar dit bedrag naar toe gaat) niet uitkomt.

Inkoop factuur lijst
De inkoopfactuur lijst geeft een lijst van de inkoopfacturen. Klik vervolgens op een regel om deze inkoop actuur te openen.
Er wordt ook aangegeven welke inkoopfacturen er betaald zijn en hoeveel er betaald is. Alle bedragen zijn min omdat het uitgaven zijn.
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Menu Administratie Kilometers
Dit menu kan worden gebruikt om de kilometers bij te houden als er sprake is van een auto van de zaak, of om de gereden kilometers bij te houden.

Knoppen
Nieuw:
Zoeken:
Verwijder:
Print:

nieuw boekingsjaar om kilometers aan te maken
zoeken in kilometers (Als de gewenste gegevens zijn ingevoerd, kan in elk veld gezocht worden door op return te drukken)
verwijder het huidige kilometers-record, Het programma geeft een waaschuwing: Let op! Dit is niet terug te draaien!’
print het huidige jaaroverzicht van de gereden kilometers

Jaar:

het jaar waarvoor de kilometerboeking geldt.

Beginstand:
Eindstand:
Afstand:
Datum:
Klant:
Naar:
Omschrijving:

de beginstand voor dit jaar (alleen bij de eerste regel invullen) Gebruik hiervoor de stand van de kilomterteller, NIET de dagteller.
vul hier de eindstand in die voor deze rit moet gelden. Gebruik hiervoor de stand van de kilomterteller, NIET de dagteller.
wordt automatisch uitgerekend
de datum van deze rit
voor welke klant de rit was (leeg laten als het niet van toepassing is)
waar ging de rit heen. Dit veld maakt gebruik van de invoerlijst.
geef een omschrijving waarvoor de rit was. Dit veld maakt gebruik van de invoerlijst.
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Menu Administratie Herinneringen
Te gebruiken als een bedrijf of persoon na langere tijd nog niet heeft betaald.

Knoppen
Nieuw:
Zoeken:
Print:
Print 2de:

nieuwe herinnering aanmaken
zoeken in herinneringen (Als de gewenste gegevens zijn ingevoerd, kan in elk veld gezocht worden door op return te drukken)
print de huidige herinnering (als de herinnering is geprint komt er een rode stip achter ‘print’ te staan)
hiermee print u de 2de herinnering (deze gebruikt de tekst van 2de herinnering uit (Instellingen > Instelingen en dan ‘teksten’ bij 		
‘printen’. Kies tweede herinnering) Als de herinnering is geprint, komt er een rode stip achter print te staan.
Adresnummer: er opent een menu. Als u hierop klikt, kies dan voor welke klant de herinnering is.
Bedrijfsnaam, naam, adres, postcode, plaats en land worden automatisch ingevuld door het kiezen van de adrescode.
Datum:

vul hier de datum in (de huidige datum wordt automatisch ingevuld. Deze kan aangepast worden.)

Door het kiezen van het adresnummer komen in de rechterkolom onderin de onbetaalde facturen van deze klant te staan.
Zoek hieruit de juiste factuur en klik op ‘Toevoegen’ in de regel van de factuur.
Deze factuur wordt nu toegevoegd aan de linkerkolom. Er kunnen meerdere factuuren tegelijk op een herinnering staan (mits ze voor dezelfde klant zijn).
Als facturen voor een deel zijn betaald wordt alleen het nog niet betaalde deel getoond en geprint.

Uitleg bij de benamingen van de velden van de Linkerkolom:
Factuurnr.:
het nummer van de gekozen factuur.
Datum:
de datum van de factuur.
Subtotaal:
het totaal van de factuur zonder de btw.
Btw:
de btw van de factuur.
Totaal:
het totaal van de factuur
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vervolg linkerkolom:
Subtotaal:
het subtotaal van alle facturen in deze herinnering bij elkaar
Btw:
de btw van alle facturen in deze herinnering bij elkaar
Totaal:
het totaal van alle facturen in deze herinnering bij elkaar
Rechterkolom:
Factuurnr.
Datum:
Totaal:

het factuurnummer van de nog niet betaalde factuur.
de datum van de nog niet betaalde factuur.
het totaal van de nog niet betaalde factuur.
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Menu Administratie Overzichten
Knoppen
Overzicht verkoopfacturen
Produten:
Categorie:
Per klant:
Per maand:
Per jaar:

een overzicht van de verkochte producten per jaar en per product.
een overzicht van de verkochte producten per jaar en per categorie
een overzicht van de facturen per jaar en per klant.
een overzicht van de facturen per maand
een overzicht van de facturen per jaar.

Overzicht inkoopfacturen
In het grootboek: een overzicht van de inkoop op grootboeknummer
Per maand:
een overzicht van de inkoop per maand
Per jaar:
een overzicht van de inkoop per jaar
BTW-aangifte
Per maand:
Per kwartaal:
Per jaar:

een berekening van de btw per maand
een berekening van de btw per kwartaal
een berekening van de btw per jaar

Bewerkingen
Betalingsverschillen: voor het wegboeken van betalingsverschillen (gebruik dit in plaats van het memoriaal)
Memoriaal:
alleen gebruiken als u weet wat het verschil is. (Let op!: bij onjuist gebruik kloppen de gegevens niet en werkt het programma niet meer)
Nettowinst
Nettowinst:

een berekening van de nettowinst op jaarbasis.

Overige
Adresboek:

een lijst met adressen van het adresboek.
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vervolg Overige
Voorraad:

een overzicht van de producten met hun voorraad. U hebt de keuze uit producten met voldoende voorraad en producten met 		
onvoldoende voorraad.

Betalingsverschillen
Als u een jaar kiest zijn de betallingsverschillen voor dat jaar te zien.
Vul dan een omschrijving in en klik op ‘Wegboeken’ op de regel die je wilt wegboeken. Er komt een waarschuwing als het bedrag dat weggeboekt wordt
groter is dan 1 euro.

Knoppen
Nieuw:
Zoeken:
Verwijder:
Print:
Terug:

als u voor een nieuw jaar de verschillen wilt wegboeken.
zoeken in betalingsverschillen (Als de gewenste gegevens zijn ingevoerd, kan in elk veld gezocht worden door op return te drukken)
verwijder het huidige record. Het programma geeft een waaschuwing: Let op! Dit is niet terug te draaien!’
print een overzicht van de betalingsverschillen voor het gekozen jaar.
keer terug naar overzichten.

Jaar:
het jaar waarin u de betallingsverschillen wilt zien.
Omschrijving bij wegboeken: geeft hier een omschrijving die bij het wegboeken wordt gebruikt. (deze omschrijving kan niet leeg zijn).
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Menu Administratie Instellingen - Gegevens
Deze gegvens worden door het hele programma gebruikt
Dit zijn de gegevens die u invoert en die verschijnen op de prints, ook als een overzicht wordt uitprint, staat een deel van deze gegevens erboven. Vul deze
gegevens zo volledig mogelijk in! U zult er veel gemak van hebben.
Elk veld heeft als eerste een veldje waarin een menu opent. Dit is bedoeld wanneer geen voorbedrukt papier wordt gebruikt. Zondodig kan een titel voor de
tekst worden gezet.
Bijvoorbeeld:
Tel: 0626026
maar het kan ook:
T 0626026
of voor de fax
Fax: 0626026
of
F 0626026
Bij gebruik van een eigen lettertype, pas dan de gegevens dan aan in dat lettertype. De printer gebruikt dan uw eigen lettertypes.
Dit geldt ook voor de kleuren, pas de te gebruiken letters aan in de kleur van de eigen huisstijl.
Velden:
Bedrijfsnaam :
Titel:
Voornaam:
Achternaam:
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de naam van uw bedrijf (hiervoor zijn twee regels beschikbaar).
kies uit het menuutje of bewerk het menutje met ‘bewerken’.
uw voornaam of alleen uw voorletter(s).
uw achternaam

Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:

het bedrijfsadres. Dat kan een huisadres, kantoor of werkplaats zijn, Bij gebruik van een Postbus vul dan hier in Postbus en het
nummer van de postbus)
de postcode voor het adres.
de plaats van het ades.
het land van het adres.

Telefoonnummer: het telefoonnummer van het bedrijf.
Fax-nummer:
het faxnummer van het bedrijf (leeg laten als u dat niet hebt, vul ook het vakje ervoor niet in)
E-mail:
Website:

het e-mailadres dat u op de factuur wilt gebruiken.
het adres (URL van de website van het bedrijf (leeg laten als u dat niet hebt, vul ook het vakje er voor niet in)

BTW-nummer: het btw nummer van het bedrijf.
BTW-tarief hoog: noteren als 0,19 dan is het 19% (dit wordt door het hele programma gebruikt om het btw-bedrag uit te rekenen).
BTW-tarief laag: noteren als 0,06 dan is het 6% (dit wordt in dit programma alleen bij inkoopfacturen gebruikt maar is wel belangrijk).
Naam bank:
banknummer:
Vestiging bank:

de naam van de bank voor het bedrijf
het nummer van de bankrekening waarop betaald moet worden.
de plaats waar de bank in gevestigd.

KvK-nummer:
KvK-regio:

het nummer waaronder het bedrijf is in geschreven bij de Kamer van Koophandel.
de regio waar het KvK-nummer onder valt.

IBAN:
BIC:

als het bedrijf een IBAN-nummer heeft,vul dat dan hier in.
als het bedrijf een BIC-nummer heeft, vul dat dan hier in.

48

Menu Administratie Instellingen - Logo
Als u gebruikt maakt van een logo op de factuur (alleen bij niet voorbedrukt papier gebruikt) kan hier een logo ingegeven worden.
Knoppen
Invoegen:
Verwijder:
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om een logo te kiezen en in te voegen. (bij nogmaals een logo invoegen, wordt het oude logo overschreven).
om het logo te verwijderen. Het programma geeft een waaschuwing: Let op! Dit is niet terug te draaien!’
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Menu Administratie Instellingen - Volgnummers
Hier kunt u de volgnummers die in het programma gebruikt aanpassen. (Let er wel op dat als u een nummer verlaagt, er een kans is dat er
een dubbel nummer ontstaat, dit kan problemen opleveren voor het programma)

Vul het eerste nummer in dat u wilt gebruiken.
Adresnummer:

het nummer dat in het adresboek wordt gebruikt. Voer een nieuw nummer in en klik op “Toepassen”, er wordt gevraagd of u het
zeker weet.
Factuurnummer:
wordt gebruikt bij de facturen.Voer een nieuw nummer in en klik op “Toepassen”, er wordt gevraagd of u het zeker weet.
Offertenummer:
wordt gebruikt bij de offerte’s.Voer een nieuw nummer in en klik op “Toepassen”, er wordt gevraag of u het zeker weet.
Proformanummer:
wordt gebruikt bij de Proforma’s. voer een nieuw nummer in en klik op “Toepassen”, er wordt gevraagd of u het zeker weet.
Productcode:
wordt gebruikt bij de producten. voer een nieuw nummer in en klik op “Toepassen”, er wordt gevraagd of u het zeker weet.
Inkoopfactuurnummer: wordt gebruikt bij inkoopfacturen. voer een nieuw nummer in en klik op “Toepassen”, er wordt gevraagd of u het zeker weet.
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Menu Administratie Instellingen - Algemene Instellingen
Knoppen
Start opdrachten:
geef hier aan of u Opdrachten wilt openen in Opdrachten of in Lijst weergave.
Start pagina administratie: geef hier aan waar u wilt dat de knop Administratie naar toe gaat, standaard is dit Producten
Login beveiliging: 		
te gebruiken als er meer mensen op de computer werken of als u niet wilt dat anderen in het programma kunnen komen.
		
kies voor de gewenste uitkomst en klik op pas Toe .
		
Als u voor “Aan” kiest en dan op ‘Pas Toe’ klik, verschijnt de mogelijkheid om een loginnaam en wachtwoord op te geven.
		
(Wanneer u de loginnaam en / of wachtwoord niet meer weet, neem dan contact op met Macforyou).

Factuur layout		
		
		
		
		

hier kunt u kiezen welke factuur opmaak u wilt gebruiken. (de standaard keuzen staan achter in de handleiding)
De keuzen zijn:
logo rechts (Arial 9 pt, logo maat 65x35 mm)
logo links (Trebuchet MS 9 pt, logo maat 67x39,5 mm)
logo midden (Times 9 pt, logo maat 169x25mm)

Back-up maken en instellen
Het programma maakt automatisch een back-up als het wordt afgesloten. Geef hieronder aan waar u de back-up wilt bewaren
Back-up locatie:
Kies voor een van de twee locaties door op ‘kopie’ te klikken achter de gewenste locatie.
Het pad naar de locatie verschijnt in het venster. Vul de naam aan met de gewenste map. Dit moet wel een bestaande map zijn.
Als u een andere locatie wilt gebruiken, beschrijf dan het pad zoals is aangegeven.
Back-up naam:
Vul hieronder de naam van de back-up in.
Als u de naam verandert wordt het bestaande bestand niet overschreven.
Voorbeeld: administratie_2009
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Menu AdministratiebInstellingen - Teksten bij printen
De tabs zijn:
Algemeen:
Geef hier op wat er als Factuur komt te staan, bijvoorbeeld: Nota of verkoop factuur. of verkoop nota. enz.
U bepaalt hier zelf wat er wordt geprint.
Benaming onder:
dit houdt in dat de tekst onderaan op de pagina komt te staan (het kan zijn dat u hier gebruik wilt maken van een ander woord of
lettertype dan bij “benaming boven”. Dit kunt u zelf aanpassen).
Zo ook voor Offerte, Proforma, Creditnota, Herinnering en Tweede herinnering.

Factuur.
Betalingstermijn:
hier kunt u de betalingstermijn voor de factuur invullen.
Onderste opmerking: wanneer u nog extra informatie onderaan de factuur wilt zetten, dan kan dat hier worden aangepast.

Herinnering.
Tekst herinnering:

hier kunt u aangeven welke tekst er bij de herinnering wordt geprint, bijvoorbeeld:
Wij verzoeken u ervoor zorg te dragen, dat het “Te betalen” bedrag zo spoedig mogelijk (doch binnen 14 dagen) wordt bijgeschreven op onze
rekening onder vermelding van het factuurnummer.
Mocht u inmiddels tot betaling zijn overgegaan, dan gelieve u ons verzoek als niet gedaan te beschouwen.

Tweede herinnering.
Tekst tweede herinnering: hier kunt u aangeven welke tekst er bij de tweede herinnering wordt geprint, bijvoorbeeld:
Wij verzoeken u ervoor zorg te dragen, dat het “Te Betalen” bedrag zo spoedig mogelijk (doch binnen 3 dagen) wordt bijgeschreven op onze
rekening onder vermelding van het factuurnummer.
Als het bedrag niet binnen 3 dagen bij ons op de rekening is gestort , zijn wij genoodzaakt een incassobureau in te schakelen De te
maken kosten komen voor uw rekening. Mocht u inmiddels tot betaling zijn overgegaan, wilt u dan zo vriendelijk zijn om even contact met ons op
te nemen.
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Menu Administratie Instellingen - Grootboek of rekeningschema of grootboekregels
Vul hier in welke nummers u wilt gebruiken om het ‘boekhoud’ stukje van het programma aan te sturen. (standaard zijn hierin een aantal algemeen gebruikte
gegevens ingevoerd).
Wijzig deze gegevens alleen als u verstand van boekhouden hebt, u kunt het programma hiermee onbruikbaar maken.
Om de gegevens te herstellen ga naar “Onderhoud” en kies voor “Herstel grootboekregels”. Deze actie is niet terug te draaien (Er verschijnt een waarschuwing voordat de actie wordt uitgevoerd). Een overzicht van een standaard grootboek staat achterin dit document.
Knoppen
Nieuw:
Print:

nieuwe regel toevoegen.
print een overzicht van alle regels.

Grootboekregel: het nummer van de regel.
Omschrijving:
de omschrijving van de regel. Deze kunt u zelf bepalen, ook voor de bestaande regels.
Dagboek:
met een kruisje geeft u hier aan dat het een dagboek is. De regel komt dan in “Dagboek” te staan waardoor de regel gebruikt kan worden.		
Standaard zijn dagboek kas en bank
Aan:
met een kruisje hier zet u deze regels in de lijst die door het programma heen gebruikt worden en die te maken hebben met deze gegevens
Code is een afkorting van:
E = Exploitatiekosten
K = Kosten van de omzet
O = Omzet
T = Te betalen BTW hoog
V = Voor belasting BTW hoog
Veranderingen hierin kunnen het programma onbruikbaar maken. (Let hier dus op bij het doorvoeren van aanpassingen!).
Vaste omschrijving voor programma max=1x:
Deze waarden worden door het programma gebruikt om de grootboekregel te vinden en te geruiken om informatie op te slaan en om om informatie te
laten zien (bijv. de btw-aangifte) Een waarde kan maximaal 1 maal voorkomen. Pas dit alleen aan als u weet wat u doet. Het programma maakt vaak gebruik
van deze gegevens.
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Menu Administratie Onderhoud
Dit menu is opgedeeld in Exporteer, Wis en Herstel.
Exporteer:
Hiermee kunt u informatie die in het programma staat exporteren.Voor bijna elk onderdeel van het programma is een knop om alles in 1 keer te exporteren.
De totale inhoud van het programma exporteren is wat lastig om te doen, omdat voor elk onderdeel aangegeven moet worden hoe het heet.
Wis:
Hiermee kunt u de betaalde debiteuren of proforma debiteuren wissen. Als u dit doet, is het niet terug te draaien.
Herstel;
Hiermee herstel u het grootboek naar de versie in het programma bij ontvangst . Als u dit doet kunt u dat niet terug draaien.
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Menu Administratie Over Macforyou
Op deze pagina staat hoe gemakkelijk u Macforyou® kunt bereiken.
U kunt via deze link de licentie nalezen.
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Invoerlijst
De invoerlijst wordt gebruikt om gegevens voor een bepaald veld op te slaan, waardoor u ze slechts 1x hoeft in te voeren.
De velden waar een + (plusje) achter staan kunnen gebruik maken van een dergelijke lijst.
Klik op het plusje om nieuwe gegevens in de lijst in te voeren, een nieuw venster opent dan. (zie hierboven).
Vul hier de gewenste tekst in. Klik op ‘Nieuwe regel’ om een nieuwe regel te maken.
Klik op ‘Klaar’ om het venster te sluiten.
Als u nu op het veld klik waar u gegevens wilt invoeren, komt er achter de regel een icoontje
Gebruik dit icoontje om de via het plusje ingevoerde gegevens te gebruiken in het veld.

,
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Logo Rechts

Labore et dolore magna

uw adres

dhr. Eset Eiusmod

uw postcode uw plaats

Tempor 34
6545 IO Veniam

123-4567

uw@email.mail
uwwebsite.site
uw btwnummer
Factuur 1

uw kvknummer

uw plaats, 30 juni 2009
uw bankrekening

Labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
2

Lorem ipsum dolor sit amet

!

25,00

50,00

!Subtotaal

85,00

19% btw

16,15

!Totaal

Factuur
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!

101,15

Logo links

uw adres
uw postcode uw plaats
123-4567

uw@email.mail
uwwebsite.site
Labore et dolore magna
dhr. Eset Eiusmod

uw btwnummer

Tempor 34

uw kvknummer

6545 IO Veniam
uw bankrekening

Factuur 1
uw plaats, 30 juni 2009

Labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
2

Lorem ipsum dolor sit amet

1

Consectetur adipiscing elit

!

25,00

50,00

35,00

35,00

!Subtotaal

85,00

19% btw

16,15

!Totaal

!

101,15

Factuur
66

Logo midden

Labore et dolore magna
dhr. Eset Eiusmod
Tempor 34
6545 IO Veniam

Factuur 1

uw plaats, 30 juni 2009

Labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
1

Lorem ipsum dolor sit amet

2

Consectetur adipiscing elit

!

25,00

25,00

35,00

70,00

!Subtotaal

95,00

19% btw

18,05
!

!Totaal

Factuur
uw adres uw postcode uw plaats 123-4567
uw@email.mail uwwebsite.site
uw btwnummer uw kvknummer uw bankrekening
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Overzicht grootboek
regelnummer

Omschrijving

0030
0080
0120
0130
0140
0170
0180
0190
0220
0260
0600
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0609
0610
0800
0801
1000
1100
1200
1201
1220
1221
1300
1400
1435
1450
1521
1522
1523
1525
1526
1527
1562
1600
1675
1680
1682
1684
1890
2000
2010
2100
2200
3000
3200
4000
4010
4020
4030
4095
4100
4120
4130
4135
4140
4141

Verbouwingen			
Afschrijving verbouwingen			
Inventaris			
Audiovisuele middelen		
1
Computerapparatuur		
1
Afschrijving inventaris			
Afschrijving audiovisuele middelen			
Afschrijving computerapparatuur			
Auto			
Afschrijving auto			
Kapitaal			
Regelmatige opnamen			
Privé-verzekeringen			
Inkomstenbelasting			
WAZ-premie			
Ziektekosten		
1
Kilometervergoeding			
Uit privé betaalde kosten			
Overige privé-opnamen		
1
prive stortingen		
1
Aan onverdeeld resultaat			
Lening 1		
1
Lening 2			
Kas
1
1
Bank			
Postbank
1
1
Postbank 2
1
1
Kruisposten		
1
in bedrijfrekening		
1
Debiteuren		
1
Voorraad		
1
Vooruitbetaalde kosten			
Overige vorderingen			
Te betalen BTW hoog		
1
Te betalen BTW laag			
Te betalen BTW bijzonder			
Voorbelasting BTW hoog		
1
Voorbelasting BTW laag			
Voorbelasting BTW bijzonder			
BTW afdracht			
Crediteuren		
1
Nog te betalen kosten			
Vooruitonvangen bedragen		
1
Loonbelasting			
Sociale lasten bedrijfsvereniging			
tussenrekening winst saldo			
Netto lonen			
Tegenrekening beginbalans			
Vraagposten			
Euroconversieverschillen			
Voorraad			
Voorraad emballage			
Bruto lonen			
Overhevelingstoeslag			
Sociale lasten bedrijfsvereniging			
Ontvangen ziekengeld			
Overige personeelskosten			
Betaalde huur			
Beveiliging pand			
Onroerende zaakbelasting			
Assurantie onroerend goed			
Onderhoud pand			
Onderhoud inventaris			
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Dagboek

Aan

Code
E

E
E

E

E

T

V

E

E
E

regelnummer

Omschrijving

4150
4160
4190
4200
4205
4220
4223
4226
4300
4302
4306
4309
4312
4313
4327
4339
4390
4400
4405
4406
4410
4430
4440
4450
4460
4480
4500
4520
4560
4590
4630
4640
4660
4750
4755
4770
4775
4810
4820
4825
4826
4830
5000
5006
5010
5100
5110
5150
5160
8000
8010
8020
8025
8030
8060
9090
9190
9200
9210
9900

Gas, water en licht			
Schoonmaakkosten			
Overige huisvestingskosten			
Huur machines			
Leasing machines			
Reparatie machines			
Onderhoud machines			
Assurantie machines			
Kantoorbenodigdheden			
kleine aanschaffingen		
1
Contributies en abonnementen		
1
Portikosten		
1
Telefoonkosten		
1
Autotelefoonkosten			
Drukwerk			
Vakliteratuur			
Overige kantoorkosten			
Brandstoffen			
Kilometervergoeding		
1
BTW kilometervergoeding			
Reparatie en onderhoud auto’s			
Verzekeringen auto’s			
Wegenbelasting			
Boetes			
Leasekosten auto’s			
Parkeerkosten			
Reclame en advertentiekosten		
1
Relatiegeschenken			
Reis- en verblijfskosten			
Overige verkoopkosten			
Bankrente en kosten		
1
Overige rente en kosten			
Betalingskortingen			
Advieskosten			
Accountantskosten		
1
Overige verzekeringen			
Diverse algemene kosten			
Afschrijvingskosten verbouwingen			
Afschrijvingskosten inventaris			
Afschrijvingskosten audiovisuele middelen			
Afschrijvingskosten auto			
Afschrijvingskosten computerapparatuur			
Kostprijs verkopen 0%			
Kostprijs verkopen laag			
Kostprijs verkopen hoog		
1
Prijsverschillen inkoop			
Koersverschillen inkoop			
Koersverschillen verkoop			
Betalingsverschillen		
1
Verkopen 0%			
Verkopen laag			
Verkopen hoog		
1
Diensten		
1
omzet kleine ondernemersregeling BTW			
Verleende betalingskorting			
Buitengewone baten			
Buitengewone lasten			
Euroconversieverschillen			
Afrondingsverschillen dagboekposten			
Resultaat lopend boekjaar			

Dagboek

Aan

Code
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

K

E

O
O

70

71

