Herkenningscodes aanmaken
Om snel bankafschriften te kunnen verwerken zijn uitgebreide herkenningsmogelijkheden
ingebouwd. Zo wordt er automatisch gekeken naar de bankrekeningnummers die u heeft
vastgelegd bij uw relaties, de document/factuurnummers die ingeboekt zijn in inkoop- of
verkoopregisters en eerder door u aangemaakte betaalopdrachten. Waar mogelijk wordt
geprobeerd om een afschriftregel te combineren met een openstaande factuur zodat deze
factuur automatisch wordt tegengeboekt.
Om ervoor te zorgen dat er automatisch nog completere boekingen worden aangemaakt
kunt u herkenningscodes aanmaken. Herkenningscodes kunnen bij uitstek worden
gebruikt voor de afschriftregels waar geen openstaande post aan is gekoppeld en die
regelmatig terugkeren, denk hierbij aan bankkosten, elektra etc.
De volgende keer dat u een bankafschrift inleest zal de herkenningscode worden gebruikt
om de afschriftregel meteen te herkennen en de goede boeking te maken.
Een herkenningscode kan worden aangemaakt vanuit een geldige afschriftregel via de F5toets of de betreffende knop in de werkbalk.

Wanneer een herkenningscode wordt aangemaakt voor huurlasten, dan wordt herkend op het
woordje HUUR. Zodra op uw bankafschrift een omschrijving voorkomt met dit woord erin zal de
boeking plaatsvinden op rekening 41110 met BTW code 7. Als boekingsomschrijving zal nu de
regelomschrijving uit het bankafschrift worden overgenomen.
Het is van belang dat de volledige tekst van een herkenningscode voorkomt in alle
volgende afschriften die worden aangeboden. In een herkenningscode mag daarom geen
tekst worden opgenomen die specifiek is voor één factuur. Dus wel ‘HUUR’ maar niet
‘HUUR JANUARI 2012’ aangezien deze laatste tekst maar één keer in een bankafschrift zal
worden vermeld.

Als in een herkenningscode de optie ‘herkenning op bankrekeningnummer’ wordt
geactiveerd dan wordt een post in eerste instantie herkend op het banknummer dat in de
afschriftregel is meegekomen. De tekst van de herkenningscode dient in dat geval ook
voor te komen in het bankafschrift. Aangezien de naam van een relatie bijna altijd
voorkomt in het bankafschrift is het raadzaam deze te gebruiken als herkenningscode, hieronder de
naam ESSENT.

