
36. Gaston Software Finance

Hoe boek ik het kasboek? 

1. Klik op Starten, Klik op Finance, Grootboek en klik op: Boeken in dagboeken
2. Kies het juiste dagboek (Kas) en kies het juiste jaar, periode en afschrift datum
3. Boek de kas bv 1 keer per maand en print de kassa registraties van die maand
4. Klik op OK en het dagboek Kas opent zich waarbij bovenin de laatste geboekte afschriften van 

die periode zichtbaar worden. Deze kunt u openen om te bekijken en/of te corrigeren
5. Klik onderin op Nieuw
6. Er opent zich een nieuw blad waar het beginsaldo (eindsaldo vorig afschrift) op staat
7. LET OP: het beginsaldo wordt gehaald van het afschrift met de laatste datum voor dit afschrift
8. Vul het juiste eindsaldo in (dit is het totaal van het getelde geld in de kas)
9. Ontvangsten boekt u als volgt: 

Als uw klant het factuurnummer vermeld bij de betaling boekt u: +17000046  
Zonder factuurnummer kiest u Debiteuren en vult u het bedrag in, de factuur verschijnt en kunt 
u aanklikken om af te boeken. Verschijnt de factuur niet, zoek dan via de debiteur/klantnummer

10. Werkt u met de kassa registraties dan kunt u in 1 keer het totaal van de print van de Kassa 
afboeken op rekening 1002 (tussenrekening van de Kas betalingen)

11. Betalingen boekt u als volgt: 
Als u het factuurnummer van de crediteur weet boekt u: -17000025  
Zonder factuurnummer kiest u Crediteuren en vult u het bedrag in, de inkoopfactuur verschijnt 
en kunt u aanklikken om af te boeken  
Verschijnt de factuur niet, zoek dan via de crediteur naar de juiste openstaande factuur

12. U kunt uiteraard ook rechtstreeks op kostenrekeningen boeken. Type bij rekening nummer b.v. 
telefoon en de kosten rekening Telefoon/faxkosten verschijnt. Vul het bedrag in en de btw 
wordt direct uitgesplitst.
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