
21. Gaston Software Finance

Hoe verwerk ik kassa registraties? 

Voor gefactureerde werkorders kunnen contant- en PIN-betalingen vastgelegd worden. Deze
betalingen worden in een nieuw Kassa-register geschreven én worden direct in Finance 
geregistreerd, en dus direct op het openstaand saldo van de factuur afgeboekt.

Dit is de boekingsgang van een factuur van € 121,00 met een PIN-betaling van € 70,00 en een 
restcontant-betaling van € 51,00

Debet Credit
De journaalpost van de factuur (=bestaand) in dagboek
'Verkopen'
Debiteuren 121,00, aan Omzet 100,00, aan BTW 21,00

De journaalpost van de contant-betalingen in dagboek 'KasK'
Kas 51,00, aan Debiteuren 51,00
Deze 51,00 wordt via dagboek KasK bijgeschreven op grootboekrekening 1001

De journaalpost van de PIN-betalingen in dagboek 'PIN'
PIN-onderweg 70,00, aan Debiteuren 70,00
Deze 70,00 wordt via dagboek Pin bijgeschreven op grootboekrekening 1002
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In het popup-schermpje ‘Kassa’ in de werkorder (onder de TAB “ Finance”) kunnen de kassa-
betalingen van de werkorder opgeroepen worden. Alle kassa-registraties kunnen in de view 
‘Kassa-register’ opgeroepen worden:

Deze view kent een totaal-telling. Wanneer je bijvoorbeeld voor het afboeken in de bank het 
totaalbedrag aan PIN-mutaties van één dag nodig hebt, kan je dat dus eenvoudig filteren.
De journalisering van de kassa-registratie vindt geïntegreerd plaats. Om te voorkomen dat je heel
veel journaalpostjes krijgt, opent Gaston per type (contant, PIN) per dag één nieuwe journaalpost 
die gedurende de dag wordt aangevuld. Dus in Finance heb je op de (tegen)rekeningen Kas en 
PIN per dag één mutatie. Zodra een journaalpost handmatig opgeroepen en gewijzigd worden en/
of er op één dag meer dan 500 mutaties zijn, opent Gaston automatisch een nieuwe journaalpost.
Wanneer een onjuiste kassa-registratie ingevoerd is, kan je die in de betreffende order/factuur
eenvoudig verwijderen en corrigeren door het contextmenu in de kassa-mutaties:
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Het dagboek Kask is aangemaakt voor de kontante betalingen en heeft als tegenrekening 1001
Het dagboek Pin is aangemaakt voor de pin betalingen en heeft als tegenrekening 1002

Bij het boeken van de volledige kas, kun je dus eenvoudig het totaal van de kontante verkopen 
afboeken met tegenrekening 1001.

Bij het afboeken van het bankafschrift, kun je dus eenvoudig het totaal bedrag van de pin 
stortingen afboeken op het bankafschrift met behulp van tegenrekening 1002.

De rekeningen 1001 en 1002 zijn zogenaamde tussenrekeningen die weer op 0 (nul) moeten lopen 
als alle verwerkingen geboekt zijn. Dit zal echter nooit gebeuren omdat je altijd wel kontant of 
pinbetalingen onderweg hebt.

Het filteren van de kontant betalingen van 1 dag: 

1. Open het Kassa register (Starten, Werkplaats, Kassa-register, Kassa-register)
2. Alle registraties zijn zichtbaar, en je kunt eenvoudig filteren op datum en  pin of contant.
3. Na het filteren zie je onderin de totaal telling.
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