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A. Dematerialisatie
A.1 Electronische facturatie (e-fff)
Met de nieuwe versie is Popsy operationeel voor een automatische integratie via het verzenden en
ontvangen van elektronische facturen van of naar verschillende softwares.
-

Een e-fff factuur genereren:
o Definieer in de klantfiche dat de verzending van de factuur per mail in e-fff formaat
moet worden gedaan.

o
o
o

-

Maak een verkoopfactuur via invoer/verkopen/Verkopen (facturen)
Na bekrachtiging van de factuur, wordt ze automatisch naar de klant verzonden
De klant ontvangt de factuur in PDF formaat en in e-fff formaat voor automatische
integratie in zijn boekhoudpakket.

Importeer een e-fff factuur:
o Maak op uw pc 2 directory’s, één voor aankoopfacturen en één voor
verkoopfacturen om er de bestanden in te deponeren die u ontvangt.
o Parametreer de archiefdoos, het te gebruiken dagboek en de BTW-codes in het
gedeelte “Parameters/e-invoicing” :

o

Kies het menu punt om de gewenste import uit te voeren:

o

Bij de eerste opening geeft u de weg op waar de bestanden zich bevinden met de

o
o

knop
.
Popsy toont de gevonden bestanden met bijkomende info.
Selecteer één of meerdere te importeren bestanden

o

Daarna kan u naar invoer verkopen (e-invoicing) of via aankopen (e-invoicing) gaan.
De geïmporteerde en nog niet bekrachtigde documenten worden voor invoer
weergegeven net als de gekoppelde PDF. U dient enkel nog de ontbrekende info toe
te voegen en het document te bekrachtigen.

A.2 SODA bestanden - Import lonen
Met de nieuwe versie van Popsy kan u de loon bestanden als een diverse boekhoudkundige verrichting
importeren. De loon bestanden komend van de sociale secretariaten kunnen in 2 verschillende formaten
worden geleverd. De ene gaat via CodaBox (Soda formaat) de andere rechtstreeks van de secretariaten
zelf (UCM formaat).
Met CodaBox komen de bestanden op dezelfde wijze toe als met de banklink. Daarentegen deze die
rechtstreeks van de secretariaten komen zullen manueel moeten gezocht worden (zie manueel
importeren van de bestanden).
Parametreer eerst de directory’s, ga hiervoor in het menu « Extra – opties – dossier (part 1) » waar u
de directory opgeeft voor de nog onbehandelde bestanden en een tweede voor de archivering van
de behandelde bestanden.

Manueel importeren van bestanden
Voor de bestanden die rechtstreeks komen van de sociale secretariaten volgt u eerst hun instructies
om voor het aanmaken van crypteer/decrypteer bestanden en voor het bekomen van een login en
wachtwoord. Start daarna « Popsy configuratie » en ga naar het menu configuratie – Wachtwoord –
Lonen ». een nieuw venster opent waar u de verkregen informatie dient in te vullen.

Vervolgens bent u klaar om de bestanden te ontvangen.
In popsy gaat u naar “Extra – Ontvangst lonen”

De nog niet ontvangen bestanden van al uw dossiers worden weergegeven op het volgende scherm.

Kies het (de) bestand(en) en klik op de knop “invoeren”. De bestanden worden dan binnengehaald in
een tijdelijke directory 'REMUNERATION' vanwaar ze automatisch getransfereerd worden wanneer
de import wordt gedaan.
Import van de loon bestanden
Of het nu gaat om een bestand van type SODA of van type UCM het menu punt blijft hetzelfde.

Het SODA scherm ziet eruit als volgt

En het UCM scherm als volgt

Kies het in de boekhouding te importeren bestand, corrigeer de algemene rekeningen, leveranciers
en voeg commentaar toe. Vervolgens kan u kiezen om het document in wacht te zetten of om het
onmiddellijk te boeken met een diverse verrichting.
De eerste keer dat u een bestand gebruikt, zullen de kolommen “algmeen” en “leverancier” leeg zijn.
Eens de invoer geaccepteerd is worden deze bewaard en hergebruikt bij een volgende import.

Na verwerking wordt het bestand in de archief directory geplaatst.
De reeds toegewezen en bewaarde rekeningen kunnen nog gewijzigd worden in « Parameters –
Rekeningen lonen ».

In dit scherm kan u het sociaal secretariaat selecteren en er mogelijke boeking aanmaken, wijzigen of
verwijderen.
Als u in dit scherm komt zonder eerst een bestand geïmporteerd te hebben, zal de lijst leeg zijn en
heeft u niet de mogelijkheid om een boeking aan te maken. Dit is volledig normaal de lijst wordt pas
aangemaakt na de eerste ontvangst. Dit mechanisme is identiek voor elk sociaal secretariaat.

Wijzigen van een rekening

In het geel vinden we de parameters van het sociaal secretariaat. Dit deel is niet wijzigbaar.
In het groen zijn de parameters van Popsy die u wel kan aanpassen.

Transfereren van de parameters van één dossier naar een ander
Op de lijst met dossiers gaat u naar het menu « Extra – Referenties – Transfereren »

Kies dossier van oorsprong en ga in het tweede deel van het scherm naar “lonen” klik op de knop
eigenschappen. Kies de referenties van…tot en klik op OK.
Kies het (de) bestemming dossier(s) en klik op « transfereren »

Opgelet voor het transfereren van de loon parameters is het noodzakelijk dat u over dezelfde
rekeningen beschikt in de geselecteerde dossiers.

A.3 Gegroepeerde afdruk/e-mail verzending

Deze functie laat u toe om de afdruk of verzending te doen van meerdere facturen of email
documenten vanuit een opgezochte selectie.

Opzoeking facturen

Deze opzoeking zal zowel documenten vinden ingevoerd via verkopen als via verkopen met factuur.
U kan dus vanaf nu de afdruk of verzending doen van documenten voor dewelke het niet voorzien
was. Er bestaan verschillende mogelijkheden:
-

Alles: Afdruk van de documenten die afgedrukt moeten worden en verzending per mail van
diegene die moeten verzonden worden.
Papier : Enkel afdrukken van de documenten die moeten afgedrukt worden.
E-mail : enkel de documenten verzenden die per mail moeten verzonden worden.
Forceer papier : Afdrukken van de documenten die in principe per mail moeten verzonden
worden.

Opzoeking van documenten voor mailing

Gebruik deze optie om een mailing te doen naar al uw klanten/leveranciers enz…

Andere opties
Als de verzending per mail wordt gebruikt, kan u beslissen om het model te gebruiken dat gekoppeld
is aan de klant of het model dat standaard is ingesteld voor het dossier. Is er geen model beschikbaar
dan wordt het standaardmodel gebruikt. U kan ook kiezen om de mail te versturen naar het eerste emailadres van de klant of naar alle adressen die in de fiche werden opgegeven.

A.4 Banklink
Nieuwe opzoekmethodes
Met de nieuwe versie van Popsy zijn er nieuwe opzoekmethodes bijgekomen in de parameters.
We kunnen nu een opzoeking op:
-

Een vrije commentaar
Een operatie referentie opgegeven bij een betaling met Bancontact
Een referentie van kredietkaart zoals Visa, MasterCard, … Met deze opzoeking gaat Popsy
automatisch de splitsing doen tussen het bruto en het commissie bedrag.

Popsy is ook partner met CodaBox die zich bezighoud met verdelen van uw coda bestanden voor een
eenvoudigere import.
1) Teksten bankuittreksels:

Door op de knop
te klikken kan u een nieuwe referentie aanmaken in deze opzoeking.
Door een nieuwe referentie aan te maken, geeft u de tekst op die Popsy moet zoeken in de
coda berichten.
In ons voorbeeld zoeken
we het woord “huur”,
als Popsy dit vindt wordt
onmiddellijk de link
gelegd met de algemene
rekening 610000.

Voor elke gevonden verrichting in het Coda bestand, wordt elke tekst vergeleken
vertrekkend met de langste (diegene die meest overeenkomt) tot de kortste (de
meest vage)
Als verschillende teksten dezelfde lengte hebben worden ze één per één
vergeleken in alfabetische volgorde.
Er bestaat ook een verschil tussen hoofd en kleine letters voor de vergelijking.
Voorbeeld:
We creëren 3 teksten:
BETALING CONSOLE IN LEDER op rekening X
BETALING CONSOLE op rekening Y
CONSOLE op rekening Z
Als de tekst in het coda bestand (mededeling of info derden) als volgt is:
BETALING ZWARTE CONSOLE IN LEDER dan is het resultaat Geen
BETALING CONSOLE IN LEDER ZWART dan wordt rekening X gebruikt
BETALING CONSOLE ZWART dan wordt rekening Y gebruikt
CONSOLE ZWART dan wordt rekening Z gebruikt
CONSOL dan is het resultaat Geen

2) Uitgebreid zoeken:
Door op de knop
te klikken kan u een nieuwe referentie aanmaken in deze opzoeking.
Verschillende gegevens moeten worden ingevuld om een nieuwe referentie aan te maken
zoals u hieronder kan zien.

De opgegeven boekingsrekeningen zullen gebruikt worden voor alle betalingen. Als u het
bruto gedeelte op een specifieke klant wenst te zetten, dient u deze methode te combineren
met een opzoekingsmethode die hierna wordt uitgelegd. De verschillende info’s zijn
beschikbaar in het coda bestand. U kan ze terugvinden tijdens de import.

3) Documentnummer:
Door op de knop
te klikken kan u een nieuwe referentie aanmaken in deze opzoeking. In
het kader van een betaling met kredietkaart, kan u een opzoeking doen in de commentaar en
een vertreksleutel opgeven. In ons geval “F:”. U kan deze info terugvinden in de structuur
van de Coda. Standaard hoeft u geen eindsleutel of lengte op te geven, maar het kan zijn dat
dit verschilt naar gelang de info die uw bank doorgeeft. Met deze opzoeking gaat Popsy het
document terugvinden en dus ook uw klant. Als u de optie “Combineer met de geavanceerde
opzoeking” aanvinkt zal Popsy het bruto gedeelte op de klant kunnen plaatsen. Als de klant
niet wordt teruggevonden dan wordt de standaardrekening opgegeven in de geavanceerde
methode toegepast zoals uitgelegd hiervoor.

Deze opzoeking kan ook gebruikt worden met de “referentie operatie” voor alle betalingen
met Bancontact. Met het factuurnummer die in deze referentie, kan de betaling via
Bancontact automatisch afgepunt worden met de factuur.

Dit alles werkt uiteraard alleen als de factuurreferentie op het ogenblik van de betaling goed
werd ingevoerd op de terminal.
4) Referentie klant / referentie leverancier
Het principe van parametreren is hetzelfde als in vorige methode enkel de wijze van invoeren
op de terminal verschilt. Wij zijn hier in het geval dat in plaats van het factuurnummer de
referentie van de klant/leverancier wordt ingevuld.

Toegekende en wachtende bankrekeningen

Twee bijkomende menupunten in de banklink geven u de mogelijkheid om de toekenning van
bankrekeningen aan klanten, leveranciers of algemene rekeningen te controleren.
-

De wachtende bankrekeningen stellen u in staat om gevonden bankrekeningen uit een
bankuittreksel te koppelen aan bestaande fiches. Om u te helpen bij de toekenning wordt
eveneens de inhoud van het uittreksel getoond.

-

De toegekende rekeningen daarentegen tonen u de bankrekeningen die reeds gekoppeld zijn
aan klanten, leveranciers of algemene rekeningen en geven u dus de mogelijkheid om
eventuele koppelingsfouten aan te passen.

Afdruk optie

Met een nieuwe optie via het menu extra/opties op het tabblad dossier (part1) kan u de betalingslijst
afdrukken vóór of na het aanmaken van het betalingsbestand.

B. Doeltreffendheid
B.1 Half automatische invoer
Bij de eerste invoer van een aankoop/verkoop met de nieuwe versie vraagt Popsy slechts één keer
volgende vraag:

-

-

Ja: tijdens de invoer met een klant/leverancier gaat Popsy automatisch de sinaletiek van de
derden bijwerken als deze leeg is zowel op niveau van de boekingsrekening als op de BTWcode. Dit laat u toe om bij een volgende boeking een halfautomatische verwerking te hebben
en dus een zekere tijdswinst bekomen. Het volledige boekhoudplan blijft echter wel
beschikbaar.
Neen : Popsy doet geen update van de fiches.

Op elk ogenblik kan de keuze gewijzigd worden in de opties. U kan ook kiezen op welke basis Popsy
de BTW-code moet bepalen. Op basis van de code in de derde fiche of op basis van de code in de
algemene rekening.

B.2 Commentaren
Tijdens het invoeren kan de « F2 » knop gebruikt worden om snel de commentaar van een vorige
detaillijn te kopiëren.

B.3 Automatisch afboeken (Tegenboeken)
Met dit programma kan u automatisch één of meerdere documenten automatisch afboeken.
U kan verschillende opzoekingen uitvoeren om het(de) document(en) terug te vinden.
U dient eveneens het dagboek te kiezen om de verwerking uit te voeren.
Daarna volstaat het om de gewenste documenten te selecteren en op “OK” te klikken, Popsy zal dan
automatisch deze documenten omkeren.

B.4 Update VIES
Bij het aanmaken van een nieuwe klant of leveranciers fiche. Geef, in het tabblad “Commercieel”, het
BTW-nummer op van het bedrijf en klik op de Europese vlag.

Popsy gaat dan een opzoeking doen op basis van het BTW-nummer op de VIES server en geeft de
info terug die gevonden werd. Door op de knop OK te klikken gaat Popsy de fiche automatisch
bijwerken.

Als u het scherm niet wenst te zien met de gevonden informatie, kan u de optie “Automatische
update van de fiches via het BTW-nummer” aanvinken in “Extra - Opties – Dossier (Part1)”.

B.5 BTW administratie 2015

BTW aangifte, BTW aangifte 629 en centralisatie DV
De nieuwe versie van Popsy gebruikt een nieuwe manier van werken op niveau van het aanmaken
van de BTW aangifte.
Meerdere opties zijn nu beschikbaar, om te beginnen de belangrijkste, de activering van het nieuw
systeem. Ga hiervoor naar « Extra – Opties – Dossier (Part 2) ».

Een waarschuwing geeft u de te volgen stappen om uw BTW aangiftes aan te maken.

Popsy stelt daarna voor om automatisch de aangiftes aan te maken voor uw dossier. Op dit scherm
kiest u de periodiciteit, maandelijks of trimestrieel, alsook de periodes die u wenst aan te maken. Als
u « definitieve aangifte » aanvinkt, gaat Popsy ervan uit dat u reeds de aangifte heeft verzonden en
gaat de periodes eveneens automatisch afsluiten zodat geen nieuwe invoer kan gebeuren.

Om de activering af te werken dient u het dossier te sluiten en daarna terug te komen.
Nu is het nieuwe menu aanwezig in « Extra – BTW Administratie (2015) » met dit scherm.

-

Aanmaken: maakt de nieuwe aangifte aan voor de opgegeven periode.
Verwijderen: hiermee kan u aangiftes verwijderen beginnend met de meest recente tot de
oudste.
Genereren: Genereert het elektronisch bestand dat afgeleverd moet worden aan de BTW
administratie.
o Definitieve aangifte: blokkeert de invoer van nieuwe documenten in deze periode.

B.6 DV centralisatie
o

Na het genereren van het *.VAT bestand en visueel weergeven van de aangifte, stelt
Popsy voor om automatisch de DV te maken van de BTW centralisatie. Als u ja
antwoord, maakt Popsy automatisch een DV aan en opent het desbetreffende
invoerscherm.



Om deze DV automatisch te kunnen genereren moeten de parameters met
boekingsrekeningen correct zijn ingevuld in “Extra - Opties - Dossier (part 2)”.
U kan er ook het standaard dagboek kiezen voor deze DV, anders neemt
Popsy het eerste dagboek uit de lijst.

B.8 BTW klanten listing en intracommunautaire
Met de nieuwe versie van de BTW aangiftes, zijn de jaarlijkse klanten listing en de
intracommunautaire listing ook aangepast. Ze gebruiken de gegevens van de historiek niet meer
maar eerdere die van de opgestelde BTW aangiftes. Daarom wordt, voor het starten, een bericht
getoond om u te verwittigen dat uw BTW aangiftes up to date moeten zijn.
Na het bericht toon teen scherm u de jaarlijkse listing of de intracommunautaire waar u de
parameters kan instellen voor het verzenden van de aangemaakte bestanden.

B.9 Multi-bedrijven
Buiten de boekhouding van een dossier is het mogelijk om dezelfde bestanden te genereren voor
meer dan één dossier tegelijkertijd. Voor elk type bestand, kan u kiezen of u gescheiden of eerder
één gegroepeerd bestand wenst te maken.

Kleine icoontjes naast elk dossier laten u toe, zonder in de boekhouding van elk van hen te gaan, om
de BTW vakken en parameters te zien of te wijzigen.

B. 10 Parameters
B.10.1 Email modellen
Popsy geeft u de mogelijkheid om modellen aan te maken voor het versturen van documenten per
mail. Standaard, bestaat er een model dat men zo kan gebruiken of dat eventueel kan dienen als
basis. In het basismodel vindt u ook reeds een aantal codes die u kan gebruiken om bepaalde info uit
de signaletieken van klanten en leveranciers fiches te koppelen met de tekst van de mail.
Tevens bestaat ook de mogelijkheid om bijlagen te koppelen aan de modellen.
Noteer echter dat u zeker de verschillende tabbladen moet invullen voor de andere talen. Popsy
baseert zich immers op de taal van de klant/leverancier opgegeven in hun signaletiek.

De email modellen kunnen eveneens gebruikt worden in de parameters herinneringsbrieven. De
verschillende niveau’s in de herinneringsbrieven kunnen elk hun model hebben.

Popsy heeft ook nog de mogelijkheid om alle lijsten of rapporten per mail te versturen. In de
parameters voor de verzending wordt eveneens het email model gebruikt.

Voor het automatisch versturen van facturen en herinneringsbrieven via mail, dient u in de fiche van
de klant/leverancier de optie te kiezen en een email adres in te vullen. Op dezelfde plaats kan u ook
per klant/leverancier een model kiezen.

B.10.2 Configuratie SMTP
De configuratie van de SMTP parameters die nodig zijn voor het versturen van mails zijn niet meer
toegankelijk via het menu Extra/opties maar werden toegevoegd aan Popsy configuratie.

B.10.3 Favoriete rekeningen
In de fiches klanten/leveranciers, kan men naast de standaard rekening ook favoriete rekeningen
definiëren. Op 2 manieren:
1) In de fiche klant/leverancier voegt men manueel de gewenste favoriete rekeningen toe.
Enkel deze rekeningen zullen in de lijst met algemene rekeningen worden weergegeven
tijdens de invoer van een detaillijn. Met de knop kopiëren, kan u alle favoriete
rekeningen automatisch naar alle klant/leverancier fiches kopiëren. Noteer echter dat
bestaande favoriete rekeningen in andere fiches dan wel worden overschreven en
vervangen worden door deze kopie.

2) Men kan ook kiezen om de favoriete rekeningen op een automatische wijze te gebruiken.
In de fiches klant/leverancier dient men dan enkel te definiëren hoeveel algemene
rekeningen men uit de historiek moet gaan terughalen. Als we bijvoorbeeld 5 instellen als
waarde, dan zullen tijdens de invoer, automatisch de 5 laatst gebruikte rekeningen van
deze klant/leverancier worden voorgesteld.

Tijdens de invoer kan op elk ogenblik, de optie “Favorieten” worden uitgevinkt en krijgt men dan
toegang tot het volledige boekhoudplan.

B.10.4 Lijsten
Met Popsy kan u al uw lijsten personaliseren aan de hand van een palet met kleuren. Om de kleuren
te wijzigen klikt u op, lettertype kleur, lettertype kleur omgekeerd of achtergrondkleuren kiest u een
nieuw kleur.

Met de knop weergeven kan u controleren hoe u lijsten er zullen uitzien.
Ziehier een voorbeeld van een historiek algemene rekeningen met de nieuwe kleuren:

B.11 Techniek
B.11.1 Windows authenticatie
Popsy werd aangepast voor het gebruikt van SQL servers met Windows authenticatie

B.11.2 Verminderen van het aantal verbindingen
Popsy gebruikt nu maar één verbinding meer om aan te sluiten op de databases.

B.11.3 Snelheid
Verbetering van de snelheid om aan de gegevens van een dossier te geraken.

B.11.4 Oude Popsy versies
De update van dossiers uit oude versies van Popsy is nu mogelijk zonder tussenliggende versies.

C Controle - informatie
C.1 Nota’s
Met Popsy kan u een interne nota plaatsen op klanten, leveranciers , algemene rekeningen en op het
volledige dossier. U zelfs nota’s plaatsen op afzonderlijke boekingslijnen.
Een nota toevoegen op een fiche:
-

In de lijst fiches een rechterklik en kiest u “nota’s”:

-

Er verschijnt een scherm, tip de nota en klik op toevoegen. De nota wordt dan toegevoegd
met de datum en de auteur van de nota.

-

Bij de volgende weergave van de fiches zal u de rekeningen zien met een nota:

Een nota toevoegen aan een detaillijn:

-

In de fiche van een rekening, op het tabblad historiek, doet een rechtermuisklik op een
boekingslijn en daarna klikt u op “nota’s”:

Een nota toevoegen aan een dossier:
-

Op de lijst met dossiers, een rechtermuisklik doen en op “nota’s” klikken:

C.2 Invoer statistieken
Via nieuwe lijsten geeft Popsy de mogelijkheid om een overzicht te krijgen van de input op uw
dossier. Deze lijst kan op basis van dagboek of gebruiker getrokken worden.
-

Dagboeken: geeft het aantal documenten en het aantal lijnen per dagboek.
Gebruikers: geeft het aantal aangemaakte/gewijzigde documenten en lijnen, per gebruiker
en dagboek.
OPGELET : gebruik deze statiestieken met de grootste omzichtigheid.
Automatische verrichtingen en verbeteringen aan een bestaand document
worden ook op naam van een gebruiker gezet

C.3 Historiek herinneringsbrieven
In de klant fiche, heeft Popsy de mogelijkheid om een historiek te tonen van de reeds verzonden
herinneringsbrieven. Via een rechtermuisklik op een herinnering, is het ook mogelijk om de
herinneringsbrief opnieuw te genereren.

Via de lijsten, is er ook de mogelijkheid om een historiek van de herinneringsbrieven af te drukken
voor alle klanten samen in de vorm van een lijst.

C.4 Aanmaningsbrieven

Toevoeging van een afdrukformaat zoals voor de facturen
Opgelet: het formaat van de herinneringsbrieven houdt in dat gebruikers met een
gepersonnaliseerde layout hun layout moeten hernoemen. Recallc.rpt wordt dus RecallcX.rpt waar
X het gekozen formaatnummer voorstelt.

C.5 Export in CSV
Alle grids kunnen geëxporteerd worden in CSV-formaat herkend door Microsoft Excel. Het volstaat
om een rechtermuisklik te doen in de lijst en te kiezen voor “de lijst exporteren”. Het geëxporteerde
bestand bevat alle zichtbare velden uit de grid.

C.6 Jaarrekeningen XBRL

De jaarrekeningen in XBRL-formaat voor de NBB worden nog steeds up to date gehouden

C.7 Analytisch
Toevoegen van de analytische simulaties op de rekeningen
Invoer aankopen/verkopen
In het menu Extra/opties kan u:
-

De voorkeur kiezen voor de keuze van de BTW-code tijdens de invoer
Kiezen om de fiche van derden te wijzigen met de gegevens teruggewonnen uit de eerste
invoer op de rekening.

C.8 Lijsten
-

De klant/leveranciersbalansen hebben een bijkomende optie om enkel de debet of credit
saldi weer te geven

-

Lijsten algemene rekeningen wordt info toegevoegd of de rekening afpunting toelaat of niet
Lijst BTW-samenvatting groepeert verschillende afzonderlijke lijsten samen.
De lijsten kunnen ook per mail worden verzonden. (gemakkelijk voor de fidiciaires)

POPSY MODULE
A. Boekhouding voor Natuurlijke Personen.
De boekhouding voor natuurlijke personen is beschikbaar vanaf versie 3.1 SE en wordt
gecommercialiseerd als een bijkomende module.
Deze module werkt net als een ander POPSY dossier met een aantal bijkomende elementen en
werkingsverschillen zoals verder wordt uitgelegd.

A.1 Aanmaken van een dossier Natuurlijke Personen
Kies het model Natuurlijke Personen (016)
dit model bevat de parameters eigen aan de
boekhouding voor natuurlijke personen evenals
een aangepast boekhoudplan.
(015) voor hetzelfde model in het frans.

Bepaal de werkwijze van het dossier NP
Eens het dossier is aangemaakt, het vakje “Boekhouding natuurlijk persoon” aanvinken in de
eigenschappen van het dossier:
De afsluitingswijze kan onder bepaalde
voorwaarden gewijzigd worden:
Als de keuze gemaakt werd om af te sluiten
met overdracht, is het steeds mogelijk om
over te schakelen naar een afsluiting zonder
overdracht.
In de andere richting: overgaan van een
afsluiting zonder overdracht naar één met overdracht: kan enkel worden aangepast indien er nog

geen afsluiting werd gedaan.
Klik op eigenschappen
Vanaf nu moet u de werkwijze kiezen voor de
boekhoud van natuurlijke personen:

De afsluiting bevat (of niet, naargelang de
keuze) een overdracht, zoals bij een
onderneming, van de openstaande facturen
van klanten en leveranciers, bankrekeningen
enz…

Open vervolgens het dossier waarvoor u de boekhouding van natuurlijke personen wil houden door
op de lijn van het dossier te klikken

A.2 Nieuwe functies
Als de optie is aangevinkt, worden een geheel van functies beschikbaar:
1- Specifieke vakken voor het verdeel %age “professioneel/privé” worden toegevoegd aan de
fiches algemene rekeningen. (standaard wordt de algemene rekening geparametreerd met
100 % professioneel, aan u om de repartitie te wijzigen) ;
2- De afsluiting kan naar keuze, zonder openingsoverdracht (in tegenstelling tot de module voor
ondernemingen) en zal dus de rekeningen solderen. (Zie eigenschappen van het dossier
hierboven);
3- Een specifieke historiek NP lijst;
4- Een specifieke NP balans;
5- Een vereenvoudigd boekhoudplan wordt aangemaakt;
6- Specifieke jaarrekeningen zijn beschikbaar.

A.2.1 – Specifieke vakken voor de verdeling prof en privé in de algemene rekeningen

De categorie wordt gebruikt voor
het groeperen van de rekeningen
per uitgave of opbrengst klasse in
de historieken.
Op deze wijze stelt POPSY een
tabel voor die onmiddellijk
bruikbaar is als bijlage aan de
verschillende officiële aangiften.

Repartitie % privé-prof en limiet
voor aftrekbaarheid (VU)

A.2.2 – Afsluiting met of zonder overdracht:

Het is bij het aanmaken van het dossier dat u
de keuze maakte voor de overdracht van
saldi bij het afsluiten.
U kan deze keuze wijzigen zolang u nog geen
afsluiting hebt gedaan (voorlopig of
definitief)
Nadien wordt de keuze uitgegrijsd en is ze
niet meer toegankelijk.

Verschillende lijsten werden voor deze
module gegroepeerd in één menu punt:

A.2.3 – Specifieke Historiek
Een specifieke historiek herneemt de berekening voor de verdeling van privé/professioneel en de
verworpen uitgaven:

De rekeningen worden gegroepeerd per categorie :
Overzicht van de vooraf ingestelde categorieën

A.2.4 Een specifieke balans

A.2.5 Een vereenvoudigd boekhoudplan
Naast een specifiek boekhoudplan, stelt POPSY een verzameling rekeningen voor waarvoor een
categorie werd aangemaakt. Deze wordt gebruikt in specifieke lijsten.
Let echter op dat alle rekeningen aangemaakt werden met een repartie op 100% professioneel. Aan
u om de repartie rekening per rekening te wijzigen.

A.2.6 Een speciale jaarrekening « resultaatrekeningen »
Om de jaarrekening NP op te stellen, gaat u via het menu Extra-> Jaarrekening >Gepersonaliseerde jaarrekening.
Klik op « Aanmaken» en vul de naam van de jaarrekening in die u gaat gebruiken, de knop
« Invoeren » onderaan wordt geactiveerd.

Importeer het model « PHYS » en kies de taal en boekjaar.
Valideer vervolgens met de knop OK.

De parameters van deze jaarrekening voor NP werden aangemaakt door het programma:

De lijnen definieren de berekeningswijze en de rekeningkeuze (bv van 7 tot 709999)

U kan lijnen toevoegen, selectie criteria wijzigen, enz…
Vervolgens kan u uw jaarrekening « Natuurlijke Personen » afdrukken

B. Ecdf (Luxemburg)
Via het menu Extra/Ecdf zijn alle lijsten gegroepeerd om naar de Luxemburgse administratie te
verzenden.

POPSY BEHEER
A Dematerialisatie
A.1 Verzenden van mails voor documenten in BEHEER
Aanmaken van interne mail adressen

In het menu Extra/Opties op het tabblad “Beheer documenten” kan u meerdere e-mail adressen
aanmaken, wijzigen of verwijderen voor het versturen van beheers documenten (offerte,
verzendnota, factuur) met een interne mail.

Gebruik van de interne mails in de parameters Dagboeken
In elk dagboek kan u opgeven welke interne email adressen gebruikt moeten worden voor elk type
document met betrekking tot het dagboek (bevestiging, proforma, factuur)

Op dezelfde wijze kan u interne adressen opgeven voor de dagboeken “Offerte”, “Verzendnota” en
“Bestelling leverancier”

A.2 Fiches klanten en leveranciers
In het tabblad signaletiek van uw klanten en leveranciers kan u tot 5 e-mail adressen beheren.

Voor het verzenden van de beheers documenten kan u vervolgens opgeven welke adressen u zal
gebruiken voor welke documenttypes.

Offertes, bestellingen, bevestigingen, proformas, verzendnota’s of facturen voor de klanten.
Aankopen voor de leveranciers.

A.3 Afdrukken van documenten

Bij het afdrukken zal POPSY u de standaard ingestelde email parameters voorstellen , maar u kan ze
nog steeds wijzigen.
U kan er eveneens een bijlage aan uw document toevoegen (bv : verkoopsvoorwaarden,….)

