Betalingen via SLOBO
Wij komen in de praktijk te weinig gebruikers van SLOBO tegen die met behulp van SLOBO
betaalbestanden genereren. En dat is jammer. Wanneer u dat namelijk doet, kunt u behoorlijk wat tijd
besparen. U hoeft dan namelijk niet meer de gegevens die toch al in SLOBO staan ook nog eens in uw
telebankieren in te voeren. Bovendien worden betalingen bij het inlezen van de bankafschriften veel
gemakkelijker herkend. Dus dubbele tijdwinst.
Hoe gaat u te werk?

U werkt met het inkoopboek
Ga naar Relatie-Te betalen posten en selecteer met de spatiebalk de leverancier die u wilt betalen

In het bovenstaande voorbeeld is BvdB Computers geselecteerd. Verder is bankrekening P1234567
geselecteerd. Wanneer u meerder bankrekeningen heeft dient u hier de juiste bankrekening te
selecteren. Op het moment dat er één of meerdere posten geselecteerd zijn zal de snelkoppeling die
ervoor zorgt dat uw een betaalbestand kunt aanmaken oplichten zodat u daar op kunt klikken. In het
bovenstaande plaatje het rood omcircelke icoontje. Wanneer u klaar met met het selecteren van
leveranciers klikt u op dit icoontje (of F3). SLOBO zal een bevestiging vragen. Wanneer u op OK klikt
wordt er een opdracht aangemaakt.
Ga nu naar telebankieren-betaalopdrachten.

U ziet, dat de geselecteerde leveranciers hier vermeld worden.

Op het scherm staan alle betalingen die u ingevoerd heeft. Om een betaalbestand aan te maken dient
u de regels te selecteren. Dat kunt u doen door de regels met de spatiebalk te selecteren. U kunt ook
klikken op

Dan worden alle regels in één keer geselecteerd.
Klik op de snelkoppeling die hieronder omcirkeld is.

Er verschijnt een pop-up waarvan u hierboven een deel ziet. In deze pop-up geeft u aan van welke
bankrekening de betaling moet worden afgeschreven. Klik vervolgens op Betaal bestand
aanmaken. U hoeft niets aan te vinken.

SLOBO zal nu een betaalbestand (CLIEOP03 bestand) aanmaken. Dit bestand kun u in telebankieren
inlezen. Om het bestand ook daadwerkelijk in te kunnen lezen dient u te klikken op Betaalbestand
ophalen.

Het bestand kunt u op uw bureaublad opslaan of u kunt op uw computer een map aanmaken met alle
betaalopdrachten zodat u het hele jaar alle betaalodrahctne bij elkaar hebt.
Ga nu naar telebankieren.
Wanneer u met uw huidige overeenkomst niet in staat bent om clieop03 betanden in te lezen, dan
dient u uw overeenkomst aan te lasten passen naar professional.
Binnen Rabobank telebankieren gaat u als volgt te werk. Ga naar importeren bestand

Selecteer Clieop03.

Zoe het bestand op dat u met SLOBO heeft aangemaakt via bladeren.

Klik op OK.

Bovenstaand bericht verschijnt. Ga naar Verzenden bestanden.

Vink aan welke betaling u wilt verrichten en klik op verzenden.

Bovenstaand scherm verschijnt. Vanaf hier gaat u op dezelfde wijze te werk als bij normale
betalingen.
Voordeel van bovenstaande werkwijze laat zich raden. U hoeft in Telebankieren geen bedragen en
omschrijvingen meer in te typen. Bovendien is de kans dat er bij het invoeren van bedragen fouten
gemaakt worden uitgesloten.

