
22. Gaston Software Finance

Inlezen en reconciliëren van bankafschriften? 

In 2013 en 2014 introduceren de Nederlandse banken, waaronder Abn-Amro en Rabobank,
voor het exporteren van rekeningafschriften, het exportformaat CAMT.053. Het formaat is
gebaseerd op de richtlijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
Dit formaat is in basis een Europese standaard.
Het CAMT.053 “Bank to Customer Statement” bericht wordt gebruikt om een
rekeninghouder of door de rekeninghouder geautoriseerde ontvanger te informeren over
transacties en saldo op een rekening. Het bericht kan afschriften bevatten voor meerdere
rekeningen en over meerdere boekdagen. Het bevat alleen transacties geboekt op de
rekening.
Sommige banken leveren afschriften in het CAMT.053 export formaat in één file
(bijvoorbeeld Rabobank), andere per afschrift (bijvoorbeeld AbnAmro).
In Gaston kunnen de van de internet-bankieren-site gedownloade CAMT.053 bestanden
eenvoudig geüpload worden. De afschriften en afschriftregels worden na de upload direct
in de database geschreven en kunnen in views weergegeven worden. Een CAMT.053
bestand mag meermaals geïmporteerd worden: wanneer een al eerdere geïmporteerd
bestand al gereconcilieerd was naar een bank-journaalpost, blijft die informatie bewaard.
Reconciliëren in Gaston gaat erg eenvoudig: in een bank-dagboek kan in het ‘Meer’-menu
een view met de te reconciliëren bankverantwoordingen geopend worden. Met één klik
wordt een afschrift getoond als journaalpost, met zoveel mogelijk regels geboekt op de
uiteindelijke grootboekrekeningen en kostenplaatsen.
Gaston controleert of de datum en het saldo van een afschrift aansluiten bij het laatst
geboekte afschrift.
CAMT.053 bankafschriften worden gekoppeld aan een dagboek via de rubriek ‘Dagboek’ in
het banken-stamgegevens-scherm.
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Het wijzigen van een reconciliatie-voorstel gaat in Gaston erg intuïtief: een te
reconciliëren afschrift wordt direct gepresenteerd in het bekende journaalpostspreadsheet
formaat van Gaston, waarin gegevens eenvoudig gewijzigd kunnen worden.
Een gereconcilieerd afschrift wordt pas in de grootboek-database geboekt wanneer de
gebruiker op ‘OK’ klikt.
Bij het wijzigen van een journaalpostregel wordt de beschikbare informatie van het
elektronisch afschrift als naam, adres, kenmerk en omschrijving in een popup-window
getoond.
Vreemde valuta en koersen worden automatisch overgenomen.

Debiteuren-ontvangsten en crediteuren-betalingen worden direct afgeletterd, wanneer
een factuur bekend is. De juiste debiteur of crediteur wordt a.d.h.v. het IBAN bepaald. Is
de debiteur of crediteur bekend, maar kan niet eenduidig een factuur gekoppeld worden,
dan wordt de betalingen tijdelijk voorgesteld op een rekening ‘Debiteuren te
reconciliëren’ (of ‘Crediteuren te reconciliëren’) met de debiteur of crediteur al
gekoppeld, zodat met één klik het factuur-afletterscherm geopend kan worden.
Alle overige mutaties kunnen aan de hand van een tabel met reconciliatie-regels
automatisch geboekt worden. Wanneer een nieuw soort regel op een afschrift handmatig
geboekt worden, kunnen de gekozen rekening en kostenplaats met één klik als nieuwe
reconciliatie-regel voor toekomstige reconciliaties vastgelegd worden. Per regel kunnen
omschrijvings- en bedrag-filters vastgelegd worden, alsmede een BTW-code voor het
automatisch boeken van te vorderen BTW.
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Deze Gaston procedure voorziet in het kunnen integreren van klant-specifieke scripts
waarmee bijvoorbeeld verzamelbetalingen van debiteuren uitgesplist kunnen worden,
bijvoorbeeld rekening houdend met betalingskorting.
De reconciliatie procedure is voorbereid op rekening-courant en kan ingericht worden in
een implementatie-fase.
Wanneer in Gaston CAMT.053-bestanden zijn ingelezen die al (handmatig) in een bankdagboek
al gejournaliseerd zijn, kunnen die in de view met het contextmenu als
‘Gearchiveerd’ gemarkeerd worden.
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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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