Afletteren openstaande posten
Wanneer ontvangsten van klanten of betalingen aan leveranciers administratief niet weggestreept
worden tegen de openstaande bedragen, dan zal SLOBO de te betalen bedragen en de betaalde
bedragen in de openstaande postenlijst blijven tonen. Om deze posten tegen elkaar weg te boeken
dienen ze afgeletterd te worden. Dit gaat als volgt.
Ga naar Mutaties-Memoriaal (binnen de groep Coderen)

Maak een nieuwe boeking aan via snelkoppeling of via CTR+N.

De volgende pop up verschijnt:

Wat in deze pop up van belang is, is de datum. In het voorbeeld staat als datum 28-3-2013. Wanneer
de boeking in een ander boekjaar verwerkt moet worden dat moet hier een datum ingevuld worden
van dat jaar. Stel, de administratie is 2012 en in 2012 wilt u iets corrigeren. Geeft hier dan als datum
bijvoorbeeld 31-12-2012. In ieder geval een datum dat ligt voor 1-1-2013. Kies vervolgens voor
“Bewaren en sluiten”.

Op het scherm wordt nu de boekingsregel getoond.

Selecteer de regel en open de boeking. Het volgende scherm wordt getoond.

Selecteer vervolgens de snelkoppeling Afboeken opstaande posten of klik op F3

De volgende pop up verschijnt:

Let ook in dit scherm erop, dat de datum in het boekjaar valt waarin geboekt moet worden.

In dit scherm kan vervolgens gefilterd worden op relatie door de naam de typen in het vakje “relatie”
Wanneer klanten gezocht moeten worden, dient wel gekozen te worden voor “Te ontvangen posten”.

Nu kunnen de regels die tegen elkaar weg moeten vallen met behulp van de spatiebalk geslecteerd
worden. De regels zullen vet getoond worden:

Afboeken kan nu door op de snelkoppeling te klikken of door F3:

De volgende vraag ter bevestiging wordt gesteld:

Klik op OK en de post wordt verwerkt. De twee regels zullen nu uit de lijst verdwijnen.
Op deze wijze kunnen alle openstaande posten van zowel klanten als leveranciers tegen elkaar
afgeletterd worden.

