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ERO VNG

Terug naar overzicht

Er is een nieuwe versie beschikbaar voor VERO VNG.
 

U kunt deze update installeren indien u al gebruik maakt van:

WIJZIGINGEN

Algemeen

Basecone, een volwaardig systeem voor digitale documentuitwisseling en -verwerking
 

• Basecone is gekoppeld aan uw bestaand VERO-boekhoudpakket waarbij uw documenten altijd en overal beschikbaar zijn in de cloud.

Basecone herkent automatisch facturen en doet een boekingsvoorstel dat u vervolgens eenvoudig controleert. Onkostennota’s indienen en

facturen goedkeuren doet u met de smartphone. 
 

Gedetailleerde beschrijving...
 

 

Bankrekeningen
 

• De fiche van de bankrekeningen en IBAN's is niet langer exclusief voor de module e-Banking en kan nu worden gebruikt via het menu

'Bestand' van VERO-Count. 
 

• Voor non-SEPA betalingen kan men nu ook de BIC code, naam en adresgegevens van de buitenlandse bank toevoegen in de

bankrekeningenfiche.

https://123support.wolterskluwer.be/nl/myupdate/updates
http://klusostore1.wkb.be/updates/vero/Releasenotes/95-Man-N-Basecone.pdf
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VERO-Count

Proefboekingen op Proef- en saldibalans en Historiek algemene rekeningen
 

Op de lijsten Proef- en saldibalans algemene rekeningen en Historiek algemene rekeningen kan men nu proefboekingen opnemen. 
 

Er zijn 3 mogelijkheden: Enkel doorgeboekte boekingen (standaard), doorgeboekte boekingen en proefboekingen of enkel proefboekingen.

 

Betaalopdrachten leveranciers en klanten
 

De bestanden die opgemaakt worden voor de bank zijn conform gemaakt met de Febelfin CT 3.2 bankstandaard die van toepassing is vanaf 19

oktober 2017, voor de verplichte gegevens zoals het opgeven van het aantal transacties, controle totaal, BIC en adresgegevens.

 

e-Banking > Domiciliëringen klanten
 

De bestanden die opgemaakt worden voor de bank zijn conform gemaakt met de Febelfin DD 4.1 bankstandaard die van toepassing is vanaf 19

oktober 2017, voor de verplichte gegevens zoals het opgeven van het aantal transacties, controle totaal, BIC en adresgegevens.

 

e-Banking > CODA
 

• Tijdens het inlezen van CODA-bestanden worden nu ook de vooraf ingestelde automatische analytische uitsplitsingen geboekt. 
 

• Bij het verwerken van wachtrekeningen werden op het menu de volgende fiches toegevoegd: Bankrekeningen, Verrichtingscombinaties,

Gestructureerde teksten, Vrije teksten - naam tegenpartij en Teksten bankrekening/IBAN. 
 

• Export/Import en kopiëren is nu ook mogelijk in de fiche van de verrichtingscombinaties en de fiche van de gestructureerde teksten. Op deze

manier is het mogelijk om de gegevens over te zetten naar een ander (nieuw) dossier.

 

Tonen rekeninguittreksel (pdf) bij verwerken wachtrekeningen CODA
 

• Bij het inlezen van CODA-bestanden wordt het rekeninguittreksel (pdf aangeleverd via CodaBox) nu bijgehouden in de financiële

verrichting. 
 

• Wanneer men de wachtrekeningen verwerkt, wordt het rekeninguittreksel getoond. 
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• In de financiële verrichting kan men via de knop P (Rekeninguittreksel (Pdf)) ook het rekeninguittreksel bekijken. 
 

• Activeren: Zie VERO-Count opties, Tabblad Coda 2. 
 

In het veld 'Archief uittreksels (Pdf)' kan men een specifieke directory ingeven om de pdf's gestructureerd te bewaren. Die specifieke directory

kan men dynamisch instellen via tags (dossier code, dossier naam, dagboek, boekjaar, periode en rekening). Tags kan men toevoegen met F3 of

rechtermuisklik in het veld.

VERO-Admin

Archiveren facturen
 

• Facturen die men print of e-mailt kan men nu gestructureerd archiveren als Pdf. 
 

• De gearchiveerde pdf's worden hernoemd zodat ze zeker een unieke naam hebben. 
 

  <Jaar>-<Reeks>-<F of C>-<Nummer>-<Naam ingesteld via documentnummering>.pdf 
 

• Bij printen wordt de factuur gearchiveerd als Pdf, bij e-mailen (gewone e-mail, eInvoice, Ubl, Peppol) wordt de bijlage gearchiveerd als Pdf. 
 

• In het factuurscherm kan men via de knop P (Pdf) de Pdf openen (als er maar één pdf is) of een overzicht krijgen van de gearchiveerde pdf's

horende bij de factuur. Vanuit dat overzicht kan men de geselecteerde pdf openen. 
 

• Bij doorboeken naar VERO-Count wordt de link naar de (eerste) gearchiveerde Pdf doorgeven. Wanneer men in de VERO-Count opties -

tabblad Verkopen 2, de optie 'Bijlage tonen bij raadplegen' aanvinkt, dan wordt de Pdf getoond bij raadplegen/wijzigen van de verkoopfactuur. 
 

• Activeren: Zie VERO-Admin opties, tabblad Factuur 1 - Archiveren 
 

'Facturen archiveren bij printen en e-mailen (Pdf)' aanvinken. 
 

Directory: De directory kan men dynamisch instellen via tags (dossier code, dossier naam, reeks, vestiging en boekjaar). Tags kan men

toevoegen met F3 of rechtermuisklik in het veld. 
 

Bijhouden: 
 

- Enkel eerste print/e-mail bijhouden 
 

- Enkel laatste print/e-mail bijhouden 
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- Iedere print/e-mail bijhouden 
 

- Vanaf tweede print/e-mail vragen

Nummer 95

Datum 02/09/17

Bestandsgrootte 706 Mb

WIJZIGINGEN IN DE VORIGE VERSIES

95 (02/09/17)

Algemeen

Basecone, een volwaardig systeem voor digitale documentuitwisseling en -verwerking
 

• Basecone is gekoppeld aan uw bestaand VERO-boekhoudpakket waarbij uw documenten altijd en overal beschikbaar zijn in de cloud.

Basecone herkent automatisch facturen en doet een boekingsvoorstel dat u vervolgens eenvoudig controleert. Onkostennota’s indienen en

facturen goedkeuren doet u met de smartphone. 
 

Gedetailleerde beschrijving...
 

 

Bankrekeningen
 

• De fiche van de bankrekeningen en IBAN's is niet langer exclusief voor de module e-Banking en kan nu worden gebruikt via het menu

'Bestand' van VERO-Count. 
 

• Voor non-SEPA betalingen kan men nu ook de BIC code, naam en adresgegevens van de buitenlandse bank toevoegen in de

bankrekeningenfiche.

http://klusostore1.wkb.be/updates/vero/Releasenotes/95-Man-N-Basecone.pdf
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VERO-Count

Proefboekingen op Proef- en saldibalans en Historiek algemene rekeningen
 

Op de lijsten Proef- en saldibalans algemene rekeningen en Historiek algemene rekeningen kan men nu proefboekingen opnemen. 
 

Er zijn 3 mogelijkheden: Enkel doorgeboekte boekingen (standaard), doorgeboekte boekingen en proefboekingen of enkel proefboekingen.

 

Betaalopdrachten leveranciers en klanten
 

De bestanden die opgemaakt worden voor de bank zijn conform gemaakt met de Febelfin CT 3.2 bankstandaard die van toepassing is vanaf 19

oktober 2017, voor de verplichte gegevens zoals het opgeven van het aantal transacties, controle totaal, BIC en adresgegevens.

 

e-Banking > Domiciliëringen klanten
 

De bestanden die opgemaakt worden voor de bank zijn conform gemaakt met de Febelfin DD 4.1 bankstandaard die van toepassing is vanaf 19

oktober 2017, voor de verplichte gegevens zoals het opgeven van het aantal transacties, controle totaal, BIC en adresgegevens.

 

e-Banking > CODA
 

• Tijdens het inlezen van CODA-bestanden worden nu ook de vooraf ingestelde automatische analytische uitsplitsingen geboekt. 
 

• Bij het verwerken van wachtrekeningen werden op het menu de volgende fiches toegevoegd: Bankrekeningen, Verrichtingscombinaties,

Gestructureerde teksten, Vrije teksten - naam tegenpartij en Teksten bankrekening/IBAN. 
 

• Export/Import en kopiëren is nu ook mogelijk in de fiche van de verrichtingscombinaties en de fiche van de gestructureerde teksten. Op deze

manier is het mogelijk om de gegevens over te zetten naar een ander (nieuw) dossier.

 

Tonen rekeninguittreksel (pdf) bij verwerken wachtrekeningen CODA
 

• Bij het inlezen van CODA-bestanden wordt het rekeninguittreksel (pdf aangeleverd via CodaBox) nu bijgehouden in de financiële

verrichting. 
 

• Wanneer men de wachtrekeningen verwerkt, wordt het rekeninguittreksel getoond. 
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• In de financiële verrichting kan men via de knop P (Rekeninguittreksel (Pdf)) ook het rekeninguittreksel bekijken. 
 

• Activeren: Zie VERO-Count opties, Tabblad Coda 2. 
 

In het veld 'Archief uittreksels (Pdf)' kan men een specifieke directory ingeven om de pdf's gestructureerd te bewaren. Die specifieke directory

kan men dynamisch instellen via tags (dossier code, dossier naam, dagboek, boekjaar, periode en rekening). Tags kan men toevoegen met F3 of

rechtermuisklik in het veld.

VERO-Admin

Archiveren facturen
 

• Facturen die men print of e-mailt kan men nu gestructureerd archiveren als Pdf. 
 

• De gearchiveerde pdf's worden hernoemd zodat ze zeker een unieke naam hebben. 
 

  <Jaar>-<Reeks>-<F of C>-<Nummer>-<Naam ingesteld via documentnummering>.pdf 
 

• Bij printen wordt de factuur gearchiveerd als Pdf, bij e-mailen (gewone e-mail, eInvoice, Ubl, Peppol) wordt de bijlage gearchiveerd als Pdf. 
 

• In het factuurscherm kan men via de knop P (Pdf) de Pdf openen (als er maar één pdf is) of een overzicht krijgen van de gearchiveerde pdf's

horende bij de factuur. Vanuit dat overzicht kan men de geselecteerde pdf openen. 
 

• Bij doorboeken naar VERO-Count wordt de link naar de (eerste) gearchiveerde Pdf doorgeven. Wanneer men in de VERO-Count opties -

tabblad Verkopen 2, de optie 'Bijlage tonen bij raadplegen' aanvinkt, dan wordt de Pdf getoond bij raadplegen/wijzigen van de verkoopfactuur. 
 

• Activeren: Zie VERO-Admin opties, tabblad Factuur 1 - Archiveren 
 

'Facturen archiveren bij printen en e-mailen (Pdf)' aanvinken. 
 

Directory: De directory kan men dynamisch instellen via tags (dossier code, dossier naam, reeks, vestiging en boekjaar). Tags kan men

toevoegen met F3 of rechtermuisklik in het veld. 
 

Bijhouden: 
 

- Enkel eerste print/e-mail bijhouden 
 

- Enkel laatste print/e-mail bijhouden 
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- Iedere print/e-mail bijhouden 
 

- Vanaf tweede print/e-mail vragen

94 (12/07/17)

Algemeen

Automatische updates
 

Kleine VERO updates worden nu automatisch gedownload en geïnstalleerd. Wanneer een dergelijke kleine update bezig is, krijgt u een

melding om even te wachten. 
 

 

VERO - Count

UBL documenten inlezen via het scherm manuele ingave aankopen of manuele ingave verkopen
 

• De verwerking is vlotter en men kan meer gegevens (o.a. btw-regime) wijzigen.
 

• De bijlagen kunnen in een te parametriseren map bewaard worden zodat u alle bijlagen (digitale documenten, UBL of PEPPOL) kunt

groeperen op harde schijf. volgens dossier, boekjaar, dagboek of periode.
 

• Het is belangrijk dat u hier goed over nadenkt vooraleer u de nieuwe importmogelijkheid activeert.
 

• De viewer komt rechts van het ingavescherm te staan. Wanneer u 2 monitors gebruikt, kunt u de viewer ook op de andere monitor plaatsen.
 

• Documenten kunnen worden bewaard ook als ze niet volledig afgewerkt zijn. Ze krijgen dan de status 'Niet afgewerkt' en kunnen niet

doorgeboekt worden.
 

• Wanneer u onvoldoende gegevens hebt om het document te boeken of het document moet later geboekt worden, kunt u via de knop

‘Uitstellen’, het document overslaan.
 

• Bij schrappen van een document kan het UBL bestand teruggeplaatst worden in de importdirectory zodat u het opnieuw kunt inlezen. 
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Gedetailleerde beschrijving...
 

 

Betaalopdrachten klanten
 

Ook betaalopdrachten aan klanten zijn nu mogelijk voor terugbetalingen van creditnota's en teveel betaalde bedragen. 
 

 

Kwartaalaangifte btw: voorschot te betalen vóór 24/12
 

Door een Wetswijziging van 1/4/2017 zijn kwartaalaangevers van de btw-aangifte niet langer verplicht om twee maandvoorschotten per

kwartaal te betalen. Net als voor de maandaangevers is nu het 'december'-voorschot verplicht: ofwel de standaardregel met het verschuldigde

bedrag van de periode van 1 oktober tot 20 december; ofwel de afwijkende regel met het verschuldigde bedrag van het derde kwartaal. In

VERO-Count zijn hiervoor aanpassingen aangebracht in de voorschotten, de btw-aangifte, de gedetailleerde eindafrekening en de

provisiebrieven. 
 

 

Overzetting aankopen en verkopen
 

Bij de klant/leveranciers gegevens kan men nu ook IBAN en BIC mee importeren/exporteren. Bij het importeren verkoopfacturen met

domiciliëring kan het SEPA-mandaat uit de VERO-fiche automatisch worden aangevuld als dit niet is opgegeven in het import

facturenbestand. 
 

 

VERO-Admin

E-mailinstellingen documenten
 

Met de nieuwe code &7 kan de tekst factuur/creditnota toegevoegd worden. 

http://klusostore1.wkb.be/updates/vero/Releasenotes/94-Man-N-Verwerking-documenten-UBL-Peppol.pdf

