Verrichten van deelbetalingen
Na het inlezen van een MT 940 bestand ziet het scherm binnen Telebankieren-Bankafschriften er als
volgt uit:

Achter ieder ingelezen afschrift wordt vermeld of de alle mutaties van dat afschrift verwerkt zijn.
Benader iedere regel voor de zekerheid en kijk of bij crediteuren/debiteuren betalingen ook facturen
vermeld zijn.

Het afschrift dat niet geldig is dient benaderd te worden om handmatig benaderd te worden.
Afschrift 201200238 van 11-6-2012 wordt geselecteerd. De volgende mutaties staan in dat afschrift:

De gele regel is niet geldig omdat in het rechter kolom de regel niet aangevinkt is. Deze regel wordt
geselecteerd.

Het volgende scherm verschijnt:

SLOBO heeft de relatie herkend aan de bankrekening. Alleen het bedrag wordt niet herkend binnen
de openstaande facturen. Dat klopt natuurlijk omdat er slechts een deel van de factuur betaald
wordt. SLOBO wilt weten wat er met het verschil moet gebeuren. Na het klikken op de map
factuurnummer verschijnt het rechterscherm. Alle openstaande facturen van deze leverancier
worden getoond. Op de factuur die geel is wordt een deelbetaling gedaan van € 500. Selecteer de
factuur door op de regel te klikken.

In eerste instantie gaat SLOBO na het selecteren van de factuur er van uit, dat het gehele bedrag
betaald is. Daarom wordt in dit scherm het bedrag € 2.305,43 getoond. Dit bedrag wordt vervolgens
overschreven door het daadwerkelijk betaalde bedrag van € 500.
Omdat niet het gehele bedrag voldaan is wilt SLOBO weten wat er met het verschil moet gebeuren.

Bij een deelbetaling dient Laten staan geselecteerd worden. Wanneer gebruik wordt gemaakt van
een korting dan Betalingskorting etc. Het verschil tussen beide is, dat wanneer voor laten staan
gekozen wordt het verschil, in dit voorbeeld € 1.805,43, open blijft staan. Zou gekozen worden voor
Betalingskorting, dan wordt het gehele bedrag van € 2.305,43 afgeboekt en wel € 500 op crediteuren
en € 1.805,43 op kortingen. Dit zou in dit voorbeeld leiden tot een opbrengst.
Kies vervolgens voor Bewaren en sluiten de de regel is verwerkt.

