
Betaalbestanden

Onder Finance, crediteuren is de menukeuze betaalbestanden beschikbaar.
Doel: de ingevoerde inkoop facturen betaalbaar stellen voor uw telebankier pakket en daarmee ook 
het snel afboeken van de “batch” inkoopfacturen op uw bankafschrift.

Voorbereiding:

Kies Starten, Finance, Basisgegevens, Banken

1. Vul uw bankrekening in
2. Vul de banknaam in
3. Vul bij dagboek een clieop dagboek in (als deze nog niet aanwezig is kunt u deze direct 

aanmaken.
4. Vul ditzelfde dagboek bij Dagboek Clieop in
5. Vul bij Inzender id Clieop uw inzender identiteit in. Als deze niet bekend is vult u hier 

12345 in.

Bij uw crediteuren  onder de tab “Financieel” dient u de vervaldagen in te geven (14, 30 etc), bij de 
betaalwijze dient “Bank” geselecteerd te worden voor bankrekeningen en “Giro” voor giro rekening 
nummers (Incasso indien de leverancier bij u mag incasseren) en het veld “Betaalbaar stellen” moet 
op JA staan en uiteraard moet het rekening nummer van uw leverancier zijn ingevuld. Let op: dit 
moet een bestaand rekeningnummer zijn.



Kies nu voor: Starten, Finance, Crediteuren, Betaalbestanden.

Het scherm Betaalbestanden wordt geopend.
Klik altijd eerst onderin op Crediteurenfilter vernieuwen. 
Hiermee worden de laatste crediteuren wijzigingen 
opgenomen in dit betaal programma.

Boven in uw scherm komen de “Betaalbatches” te staan die 
al eerder gemaakt zijn. (Als je dus voor het eerst in dit 
programma komt, staan daar nog geen Betaalbatches).

Kies nu onderin uw scherm voor NIEUW en alle vervallen 
facturen worden automatisch geselecteerd. (Inkoop facturen 
die u heeft ingevoerd en waarbij het vakje “Blokkeer 
betaling” staat aangevinkt worden uiteraard niet getoond).

Bovenin het “Posten” scherm heeft u nog een aantal selectie mogelijkheden.

U kunt kiezen voor “Alle openstaande facturen” waarbij de betaaltermijn wordt genegeerd.
U kunt kiezen voor “Vervallen facturen” dat de default waarde van deze lijst is om alleen de 
vervallen facturen te selecteren. Dit zijn de facturen die op basis van hun factuurdatum + 
betaaltermijn aan de beurt zijn om betaald te worden.
U kunt kiezen voor “Betalingen voorstellen” waarmee de laatste kolom van bedragen wordt 
voorzien. Deze bedragen kunt u eenvoudig wijzigen door erop te klikken, en het bedrag in te vullen 
dat u wenst te betalen. Het restant blijft als openstaande post aanwezig in uw administratie.
U kunt kiezen voor “Weergeven per crediteur” waarmee u in 1 oogopslag ziet hoeveel u aan wie 
gaat betalen. (Zie onderstaand scherm voorbeeld)

Indien u het eens bent met het Betalingsvoorstel kunt u boven in uw scherm de betalings 
“Omschrijving” invullen en eventueel de verwerkingsdatum aanpassen. Klik altijd eerst op de 
button “Toepassen” onderin uw scherm, en vervolgens klikt u op “Clieop-bestand downloaden” 
waarmee u de betaalbatch naar uw lokale computer haalt. Klik op OK om het “Betaalbestanden” 
programma te sluiten.
Het “batch-bestand” wordt getoond, en u kunt dit bestand opslaan. Maak hier bij voorkeur een 
aparte map voor aan op uw computer zodat u deze bestanden later eenvoudig terug kunt vinden om 
aan te bieden bij de bank. Start uw telebank programma waar u deze betaalbatch kunt importeren ter 
verwerking.



De betalingen verwerken

U ontvangt enkele dagen later het bankafschrift waarop de batch betaling staat.
De betalingen kunt u dan eenvoudig verwerken.
Start hiervoor het programma “Betaalbestanden”
U ziet direct welke betaalbestanden zijn bewaard.
Kies het juiste betaal-bestand en bovenin uw scherm kunt u klikken op: “Betalingen verwerken”
Er verschijnt een dialoog scherm waarin vermeld Jaar, Periode en Dagboek. U kunt de 
boekingsperiode eventueel wijzigen.
Met een klik op OK worden alle crediteuren betalingen geboekt, en het totaal bedrag van de 
betalingen wordt op de rekening 2800 Kruisposten geboekt.
Op uw bankboeking gebruikt u deze zelfde rekening om de betaalbatch op weg te boeken.
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