
16. Gaston Software Finance

Hoe verwerk ik SEPA Incasso’s? 

SEPA Incasso’s
1. De volgende gegevens moeten worden vastgelegd in de bankgegevens van het bedrijf, te 

vinden onder menu “Finance”, submenu “Basisgegevens”, programma “Banken”:

(1) IBANNummer
(2) Bic code
(3) Incassant ID
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In de debiteur-gegevens zijn de volgende gegevens van belang voor debiteuren waarvan 
facturen worden geïncasseerd: 

(1) Incasso mandaat ID
(2) Incasso mandaat datum
(3) Incasso mandaat sequence

Zijn deze velden leeg dan wordt de incassering gezien als recurrent. Bij de allereerste Sepa 
incasso voor een debiteur wordt de eerste factuur als first aangeboden. Wanneer de incasso’s 
worden verwerkt in het grootboek, hyperlink “Incasso’s verwerken”  wordt de mandaat 
sequence omgezet naar recurrent. Dit is noodzakelijk omdat de bank het mandaat_id van de 
klant alleen bij first opslaat.

Indien een nieuwe debiteur wordt vastgelegd waarbij de facturen worden geïncasseerd zullen 
de volgende velden moeten worden ingevuld:

(1) Mandaat ID: debiteurennummer. Indien er iets in de incassering wordt gewijzigd kan dit 
veld worden aangevuld met bijvoorbeeld een letter

(2) Datum wanneer de incasso moet ingaan
(3) Deze moet dan worden gezet op “eerste transactie van de reeks”. De eerste factuur zal 

als First worden aangeleverd . Indien er meerdere facturen in een batch staan wordt de 
rest als recurrent aangeboden in dezelfde file.
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Een debiteur wordt bij de incassoselectie meegenomen als de betaalmanier(oranje pijl) op 
Automatische incasso staat:

De incasso kan worden samengesteld met programma “Incassobestanden”, onder menu 
“Finance”, submenu “Debiteuren”.
Er dient eerst aangegeven, voordat op de button Nieuw wordt geklikt, te worden bij het 
aanmaken van een nieuwe batch of het  om een eerste incasso of een terugkerende incasso 
gaat.

Volgorde is dus eerst  selectie “Vervolg incasso’s” uitvoeren en daarna op button “Nieuw” 
klikken.
Wanneer men een batch aanmaakt door op de button “nieuw” te klikken worden de  vervallen 
facturen getoond. Let op:  op dit moment worden alle vervallen facturen van een debiteur 
waarvan de betaling-manier automatische incasso is getoond in het incassovoorstel. Met filter 
opties kan men de selectie beïnvloeden. 

Met de hyperlink “Incasso’s voorstellen” kunnen de te incasseren bedragen worden gezet. Deze 
bedragen zijn aan te passen. Kiest men voor een “FIRST” incasso zal per debiteur de eerste 
factuur worden aangegeven als te incasseren, eventueel als een klant meer dan een factuur 
heeft zullen deze facturen op 0 blijven staan. 

Let wel:  Kiest men ervoor door handmatig het bedrag in te vullen en zo deze toch te 
incasseren, zullen deze facturen wel in de batch worden meegenomen.
Wanneer het incassovoorstel klaar is kan de SEPA/PAIN xml worden gedownload door op de 
hyperlink  “SEPA/PAIN incassobatch downloaden” te klikken. Sla de xml file op waarna deze 
naar de bank ge-upload kan worden. Wanneer de incasso is geaccepteerd door de bank zal 
men de incasso’s kunnen verwerken in het grootboek door op de hyperlink “Incasso’s 
verwerken” te klikken. Dan worden de velden “mandaat ID en mandaat sequence” omgezet.
Nadat de FIRST incasso is verwerkt kan de recurrent batch pas worden aangemaakt.
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