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accountancy: uitwerken  

kolommenbalans

Zoekt u functionaliteit om efficiënt om te gaan met voorafgaande  
journaalposten? Kies dan voor de module Uitwerken kolommenbalans.

voor wie
Voor de accountant die  
bij het controleren en  
corrigeren van cliënt-
administraties alle voor-
afgaande journaalposten  
netjes gescheiden wil  
houden.

overzichtelijk venster
Bekijk uw kolommenbalans in een over-
zichtelijk venster. Vind hierin niet alleen 
uw grootboekrekeningnummers en 
omschrijvingen terug, maar ook uw 
beginbalans en debet- en creditbedragen 
van voor en na voorafgaande journaal-
posten. Stel zelf het niveau in waarop  
de grootboekrekeningen in subtotalen 
worden gepresenteerd, waarbij de  
subtotalen in een aparte kleur worden 
getoond. Vraag vanaf de grootboek-
rekeningen én de subtotalen direct de 

grootboekkaarten op het scherm op. 
Plaats bovendien de grootboekkaart 
naast de kolommenbalans op het scherm 
en zie in één oogopslag alle mutaties 
wanneer u door de kolommenbalans 
heen loopt. 

voorafGaande journaal-
posten analyseren
Zet uw opmerkingen razendsnel om in 
voorafgaande journaalposten en notities. 
Zie zo meteen wat het gevolg is van uw 
journaalposten en probeer zonodig een 

Werkt u met de module Uitwerken kolommenbalans, dan beschikt u over een duidelijk 
overzicht van uw rekeningschema met de saldi van beginbalans, mutaties en voorafgaande 
journaalposten. Bovendien kunt u eenvoudig instellen over welke perioden u uw 
kolommen balans wilt beoordelen en op welk niveau u subtotalen wilt zien. 
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uw voordeel
 Eén venster waarin u  

voorafgaande journaalposten 
invoert.

 Speciaal overzichtsvenster 
voor voorafgaande journaal-
posten, inclusief debet- en 
creditsaldi en subtotalen vóór 
en na voorafgaande journaal-
posten.

 Uitwerken van de kolom-
menbalans op periodebereik.

 Markeren van gecontro-
leerde grootboekrekeningen.

 Rechtstreeks dagboekregels 
wijzigen vanuit journaal, 
grootboek-, debiteur- en  
crediteurkaart.

 Flexibele en efficiënte  
controle vanwege mogelijk-
heid voor het markeren van 
rekeningen, vergelijken van 
varianten en het maken van 
notities.

 Optimale communicatie  
met de klant vanwege uitge-
breide notitiemogelijkheden 
en gescheiden voorafgaande 
journaalposten met blokke-
ringsmogelijkheid.

paar varianten uit. Analyseer ook het 
effect van combinaties van boekingen 
door posten aan en uit te zetten. 

apart daGboek
Maak uw boekingen in de administratie 
van de klant, maar houd al uw vooraf-
gaande journaalposten in een apart  
dagboek gescheiden van de rest van de 
administratie.

rechtstreeks wijziGen
Wijzig journaalposten rechtstreeks als  
u een wijziging niet als voorafgaande 
journaalpost wilt toevoegen. Vraag  
zo vanuit een willekeurige post in het 
journaal, de grootboek-, debiteur- en 
crediteurkaart met één druk op de knop 
het betreffende dagboek op en breng uw 
wijzigingen aan. Verlies geen tijd aan het 
speuren naar het juiste dagboek en de 
juiste dagboekregel.

De module Uitwerken kolommenbalans biedt u uitgebreide rapportages als Kolommenbalans, 
Concept-balans en Verlies en Winst, Notities grootboekrekeningen en Voorafgaande  
journaalposten, en ook een overzicht van alle gemaakte voorafgaande journaalposten. 
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