De software die uw bedrijf sterker maakt
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Directie

Een praktische aanpak
U heeft een malafide factuur betaald of de laptop van de
vertegenwoordiger is gestolen. Wat nu? Moet ik dit melden? De
invoering van de AVG heeft velen de afgelopen tijd bezig gehouden.
Elk bedrijf heeft er mee te maken, ook u. In de praktijk zien we echter
dat niet iedereen zich daarvan bewust is. Hoe dat komt? Lezers
van het Bever Bulletin hebben meestal een praktische insteek.
en daar ontbreekt het aan bij de AVG. Er worden geen concrete
maatregelen genoemd. Alleen algemene, voor verschillende
interpretatie vatbare richtlijnen. Dat komt natuurlijk omdat we niet
elk bedrijf kunnen aanpakken zoals de grote internetgiganten. “Het
hangt er vanaf” zeggen we dan zo mooi… “Of dit ook bij uw bedrijf
van toepassing is”. Uiteindelijk is bewustwording en bewustzijn
essentieel. Bewustwording dat gegevens die ingevoerd worden
niet in de computer of in de kamer blijven waar ze ingegeven
worden. Ze gaan in potentie de hele wereld over. Dat betekent
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Stephan Boeder

Robert Jan van Engelenburg

Job van Dijk

Sinds 1 februari is Robert Jan van
Engelenburg
(57)
werkzaam
bij
Bever Automatisering als Powerall
programmeur. Robert Jan is getrouwd
en heeft twee zoons.

Job van Dijk (29) is sinds 1 juni in dienst
bij Bever als datamigratie-specialist/
consultant. Hij is opgegroeid in
Opheusden en woont sinds 2016 met
zijn vrouw in Lienden. Afgelopen maart
zijn ze trotse ouders geworden van hun
dochter Vieve.

Robert Jan is in 1980 begonnen als
junior Cobol programmeur op een
IBM Mainframe bij de Postbank/
Rijkspostspaarbank (tegenwoordig de
ING). Na 5 jaar als ambtenaar gewerkt
te hebben is hij in 1985 overgestapt naar
een ziektekostenverzekeraar waar hij
als RPG programmeur/systeemanalist
heeft gewerkt. In 1997 is hij voor zichzelf begonnen als zzp’er
en is daar eind vorig jaar mee gestopt. Robert Jan heeft voor veel
verschillende bedrijven gewerkt in diverse functies.
Robert Jan gaat graag met de rugzak op vakantie naar Azie (China,
Thailand, Vietnam, Cambodja). Het liefst gaat hij met zijn kinderen
op skivakantie. Quality time is dat.
Hobby’s zijn: voetbal, volleybal (zowel speler als trainer) en tennis
(in Nederland maar ook in Duitsland) . Hij gaat ook graag kijken bij
zijn beide zoons (voetbal en tennis). Tevens vindt Robert Jan het
ontzettend leuk om dingen te organiseren.

Colofon
Bever Automatisering B.V.
Bonegraafseweg 14
6669 MH DODEWAARD
Telefoon 0488 - 483838
Helplijn
0488 - 482747
Internet www.beversoftware.nl
E-mail
info@beversoftware.nl
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ook dat u vanuit de hele wereld (ongevraagd) gegevens kunt
ontvangen. Een frauduleuze inkoopfactuur inbegrepen. Gewoon
naar factuur@bedrijfsnaam.nl een factuur sturen en grote kans
dat deze ingeboekt en betaald wordt. Of toch niet? Met de juiste
beveiliging en goede programmatuur kunt u zich wapenen tegen
malafide praktijken. Beveilig uw netwerk en
gegevens met kwalitatieve ESET of andere
beveiligingssoftware. Zorg ook voor een
gewaarborgd proces van inboeken en betalen
van uw inkoopfacturen. Het is aan u om de
bewustwording om te zetten in een praktische
aanpak.

Na de middelbare school heeft Job de
opleiding Elektrotechniek gevolgd aan
de HAN in Arnhem. Na deze opleiding
is Job in 2009 bij Vlastuin te Kesteren
in dienst gegaan. Daar is hij al snel
richting de softwareontwikkeling / IT
gegroeid. Ze ontwikkelden aan een in-house ontwikkeld maatwerk
ERP systeem en later breidden ze een standaard ERP systeem
uit met maatwerkmodule’s. Job hield zich ook veel bezig met de
ontwikkelingen van een gegevensregistratie-systeem, welke werd
toegepast op tanktrailers.
Sinds juni is Job het Bever-team komen versterken. Job zegt
hierover: “Voor mij een mooie nieuwe uitdaging bij een leuk bedrijf
welke actief is in branches die mij aanspreken! Bever is een mooi en
hecht IT bedrijf. Ik verwacht dan ook dat ik me snel zal thuis voelen
bij Bever!”

Bever Bulletin
Heeft een oplage van ruim 3000 exemplaren.
Zet- en drukfouten voorbehouden.

Leveringsvoorwaarden
Op al onze leveringen onze
leveringsvoorwaarden van toepassing, zoals
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Tiel onder nummer 11055822.

Copyright ©
Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd
worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Handelsmerken
Bever Automatisering B.V.
Bever Automatisering®, het Bever-logo,
PowerAll® en OverAll® zijn gedeponeerde
Drukwerk: Drukkerij van gorcum
handelsmerken van ons bedrijf.
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Digitale inkoopfacturen
verwerken

Hoe je bespaart op de verwerking van inkoopfacturen
Al zolang er sprake is van handel is er ook sprake van een soort inkoopfactuur.
In de oudheid was de betaling heel makkelijk: ruilhandel. De betalingstermijnen
waren uiterst kort: gelijk oversteken. Eigenlijk een heel overzichtelijk proces.
Er werden afspraken gemaakt over de hoeveelheid te leveren goederen, zowel aan
de leverancierskant als aan de afnemerskant en de betaling werd direct gedaan. In de
‘westerse’ wereld werden de eerste munten vervaardigd in het midden van de zevende
eeuw v.Chr., in Lydië. Van daaruit drong de nieuwe uitvinding, omdat zij de handel
sterk vergemakkelijkte, snel door naar het oosten (het Perzische Rijk) en het westen (de
Griekse wereld). Op zich veranderde er niet zoveel aan het proces. Er werden vooraf
ook afspraken gemaakt over de hoeveelheid te leveren goederen en de hoeveelheid
munten die ervoor in de plaats kwamen. Betalingstermijn: direct bij aflevering.
Ook hier is regelgeving vanuit de overheid er (mede) de oorzaak van dat het proces
van inkoopfacturen onoverzichtelijker en langer is geworden. De verplichting tot het
maken van een BTW factuur en het “op rekening” betalen hebben ervoor gezorgd dat
er nu een heel proces van inkoopfactuurverwerking bestaat. Deze verwerking kost u
tijd en dus geld. Hoeveel?
Onder andere het onderzoeksbureau Gartner heeft in de loop der jaren onderzoek
gedaan naar de kosten en de mogelijkheid om geld te besparen bij de verwerking van
inkoopfacturen. Laten we eens naar wat cijfers kijken.
• De verwerking van een inkomende factuur duurt gemiddeld 19 dagen en kost 9
euro;
• De kosten voor het verwerken van een
inkoopfactuur zijn bij organisaties die dit
proces niet hebben geautomatiseerd 9 keer
hoger dan bij organisaties die dit wél hebben
geautomatiseerd;
• Bij ongeveer 20% van de inkomende facturen
worden fouten gemaakt. Hierdoor neemt de
verwerkingstijd toe met 9 dagen en de kosten
stijgen naar 20 euro;
• Ongeveer de helft van alle MKB bedrijven
hebben geen inzicht in hun eigen
verwerkingsproces van inkoopfacturen. Het
spreekt voor zich dat ze dan ook geen inzicht hebben in de kosten hiervan;
• Digitalisering van inkoopfacturen leidt tot een kosten besparing van 83%.
Waarom is digitalisering van
inkoopfacturen
nou
zoveel
goedkoper? Anders gezegd: Hoe
bespaart u die 83%? Misschien weet
u exact wat een inkoopfactuur u
kost. Óf hoort u bij die helft van de
MKB bedrijven die geen idee heeft
van het proces of de kosten?
Denk in ieder geval eens na over de volgende concrete bespaar-punten:
• Digitalisering bespaart op alle fysieke handelingen. Het openmaken van de
envelop of het uitprinten van de factuur vanuit de e-mail. Het terugzoeken van
facturen of het beantwoorden van leveranciers die bellen over een (uitgebleven)
betaling kost veel tijd. Een digitale factuur is veel sneller terug te vinden;
• Door een snelle verwerking kunt u eventueel ook gebruikmaken van
betalingskortingen;
• Voorkom fouten door verkeerd ingevoerde bankrekeningnummers of bedragen.
Het oplossen hiervan kost veel tijd;
• Er gaat heel wat tijd zitten in het hele proces van perforeren van de facturen
tot het opbergen in mappen en (nog erger) het versnipperen na de wettelijke
bewaartermijn van 7 jaar. Ook het handmatig inboeken, controleren en betalen
kost veel tijd en geld.

Column
Privacy

Je zoekt een nieuwe tablet bij een
webwinkel op internet, je leest even wat
nieuws op een nieuws-site, opent wat
linkjes in je e-mail, zoekt nog heel even
wat op via Google en… ondertussen wordt
je nauwlettend gevolgd door bedrijven
die meer van je weten dan je van jezelf
weet. Onverwacht viel er een brief op de
deurmat: “Op basis van gegevens die wij
van Rijkswaterstaat hebben ontvangen
concluderen wij dat u zeer regelmatig in
de ochtendspits op de A12 rijdt.” Als ik de
spits op de A12 zou mijden was er geld te
verdienen.
Zonder dat we het echt in de gaten
hebben wordt ons kenteken dagelijks
gescand en worden deze gegevens in
een databank opgeslagen. Welkom in
de wondere wereld van tracking. Zowel
online als offline. Analyse en opslag van
al deze gegevens wordt steeds goedkoper
en makkelijker. Én wordt steeds meer
geld waard. Daarom besteden bedrijven
als Google en Facebook veel tijd en geld
aan het verzamelen en analyseren van
data. En laten we eerlijk zijn. Zo moeilijk
is dat niet. Wie zoekt nooit via Google?
Wie gebruikt er geen Android telefoon?
Wie gebruikt niet de Chrome browser?
Wist u dat WhatsApp en Instagram ook
van Facebook zijn? En dan heb ik het nog
niet over die nieuwe deurbel van Google
die ongeveer constant filmt wat er voor
je deur gebeurd. Deze bedrijven weten
echt ongeveer alles van je. Ze weten
precies wanneer je verliefd wordt en zelfs
hoe lang je relatie nog stand houdt. Nog
voordat je dat zelf weet!
En onze overheid? Die volstaat met zélf
zoveel mogelijk data te verzamelen en de
burger op te zadelen met de AVG of met
de irritante verplichting om ongeveer bij
iedere website toestemming te moeten
geven voor het opslaan van cookies!
En wat zijn dat dan? Juist, precies díe
bestandjes die helpen ons online gedrag te
volgen! Zou er nu echt een parlementariër
gloeiend van trots op een verjaardag
durven vertellen dat hij of zij bedacht
heeft dat je cookies toe moet staan door
op de melding “Cookies accepteren” te
klikken? Dan kunnen ze beter de AVG
invoeren. Of niet?
Johan Klaasse
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Al met al redenen genoeg om over te stappen op het digitaal
verwerken van uw inkoopfacturen. Bever ondersteunt het digitaal
verwerken van inkoopfacturen alweer meer dan 5 jaar en heeft
recent de PowerAll module e-factuur inkomend helemaal
herzien. Meer informatie hierover vindt u in de rubriek “PowerAll
ontwikkelingen” in dit Bever Bulletin.
Na het inboeken van een factuur is er nog een grote stap te
maken als we kijken naar het betalen van de factuur. Hiervoor
heeft PowerAll de module “Crediteuren automatisch betalen”. Dit
is geen module die van uw bankrekening een grabbelton maakt!
Uiteraard houdt u zélf de controle over wat er betaald wordt en
wat niet. Vanuit het overzicht van de geboekte facturen kan er
aangegeven worden welke facturen er betaald moeten worden.
Van deze facturen maakt PowerAll voor u een zogenaamd SEPA
bestand. Dit is een bestand dat door de Europese Unie en de
gezamenlijke banken vastgesteld is en het mogelijk maakt om alle
betalingen binnen Europa mogelijk te maken.
Op het moment dat een SEPA bestand aangemaakt wordt, worden binnen PowerAll alle facturen als betaald gemeld. Het totaalbedrag
wordt op een tussenrekening geboekt: “Betalingen onderweg”. De eerste tijdwinst zit hierin dat u niet meer handmatig alle betalingen
in hoeft te voeren bij uw bank. U verzendt immers in één keer alle betalingen met behulp van het SEPA bestand. De tweede tijdwinst
behaalt u als het bankafschrift geboekt moet worden. Alle betalingen die gedaan zijn via het SEPA bestand staan als één totaalregel op
uw bankafschrift en kan ook als één bedrag tegengeboekt worden op de tussenrekening.
Vanuit het programma “Selecteren inkoopfacturen” maakt u snel een betaalbatch aan:

Hardware info

Van ISDN naar internet telefonie
Per 1 september 2019 houdt de zogenaamde ISDN2 lijn op te bestaan. U hebt er vast over gehoord. En dan? Kunt u nog gebruik
blijven maken van uw huidige telefooncentrale of stapt u over op het zogenaamde VOIP bellen? Bever Automatisering kan u
helpen bij het maken van de juiste keuze hierin.
Bever biedt sinds vorig jaar een volledig pakket (VOIP) telefonie.
Inclusief een mooie en unieke oplossing voor de integratie van uw
vaste- en mobiele telefoon. Heel concreet houdt dit in dat de vaste
en de mobiele telefoon volledig op dezelfde manier werken. Dus u
hoeft niet te bellen via een extra App op uw telefoon, maar gewoon
via de normale manier waarbij uw vaste telefoonnummer als het
ware geregistreerd is op de SIM-kaart van uw telefoon.

Als u ná de opheffing van ISDN2 gebruik wilt blijven maken van uw
huidige telefooncentrale, kunnen wij met een VOIP telefoonlijn via
internet tóch uw huidige ISDN centrale aansluiten. Hiermee kunt u
uw huidige apparatuur blijven gebruiken.

Per september 2019 worden alle ISDN lijnen opgeheven.
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Barcodering: wat is het geheim?
“De beste monteur schrijft het slechtst.”

Een van de dingen die het meeste geld oplevert in een bedrijf is wel het implementeren van de barcode scanner in het magazijn.
In de praktijk blijkt het toch vaak vergeten te worden om de artikelen die gebruikt worden door de monteur goed en snel te
registreren op de werkorder. Veel te vaak wordt er nog met de hand opgeschreven welke goederen er gebruikt zijn, met alle
nadelen van dien!
Onleesbare
artikelnummers,
artikelnummers die achteraf niet in de
computer blijken te staan enzovoort.
Bovendien is het tijdrovend om later
alle artikelnummers nog eens over
te typen vanaf de werkorder. Als een
van de pioniers in barcodescanning
heeft Bever altijd het “simpele
schrijven” gepromoot. In dit artikel
laten we u kort alle mogelijkheden
zien van de Bever barcode scanner.

Overweegt u om uw magazijn te gaan labelen en met barcodering
te gaan werken? Neem gerust contact op om van onze kennis
en ervaring gebruik te maken! Wij kunnen samen met u een
stappenplan opstellen om succesvol te starten met barcodering.

Allereerst
is
de
scanner
tegenwoordig met een draadloze
verbinding
uitgerust
om
de
gegevens uit te lezen in PowerAll.
Dit gebeurt via Wifi. Waar de scanner
zonder Wifi nog in een uitleesstation
gezet moest worden om uitgelezen
te worden is dat nu niet meer nodig en kan de magazijnman al
tijdens de “terugreis” de gegevens verzenden zodat hij ze bij
“aankomst” gelijk kan verwerken.
Ook vrijwel alle leveranciers voorzien hun producten van barcodes.
Deze kunnen dankzij een extra EAN-code veld in PowerAll gebruikt
worden om een artikel te scannen.
Er worden door de barcode scanner diverse functies ondersteund.
Een greep hieruit:
1. Werkorders: Deze keuze zorgt ervoor dat eerst de werkorder
en vervolgens de artikelen die uit het magazijn gehaald
worden gescand kunnen worden. Na het uitlezen staan alle
gescande artikelen “automatisch” op de werkorder.
2. Balie: Deze mogelijkheid is bedoeld voor klanten die direct
aan de balie onderdelen komen afhalen. Artikelen worden
gescand en na het uitlezen van de scanner opent PowerAll
een lege bon waarin de gescande artikelen komen te staan.
Na het invullen van de naam van de klant is de bon klaar om
gefactureerd of afgerekend te worden.
3. Tellen: Via het scannen van de artikelen en het ingeven van de
aantallen kan heel snel en doeltreffend een magazijn geteld
worden.
4. Overboeken: Als er gewerkt wordt met servicebussen waarvan
de voorraad wordt bijgehouden kunnen er met deze functie
snel artikelen van het hoofdmagazijn naar het sub-magazijn
geboekt worden.
5. Locatie: Bij het (opnieuw) inrichten van een magazijn is het
een tijdrovend klusje om alle artikelen handmatig een nieuwe
locatie te geven. Als op alle locaties een barcode sticker
geplakt wordt kan er met de scanner snel de nieuwe locaties
bijgewerkt worden in PowerAll. Door eerst de (speciale)
locatiesticker te scannen en daarna de bijbehorende artikelen
kan er binnen zeer korte tijd een heel magazijn voorzien
worden van nieuwe locaties.
6. Bestellen: Door de artikelen te scannen die besteld moeten
worden kan PowerAll van deze artikelen snel een inkooporder
maken. In de artikeldatabase staat immers de leverancier
ingevuld.
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PowerAll ontwikkelingen
Nieuwe functionaliteit

Kleine machines
Het in- en verkopen van kleine machines zoals een bladblazer
of kettingzaag vergt best wat handelingen in vergelijking tot het
verkopen van een trekker en grotere machine. Daarnaast wordt de
kettingzaag of bladblazer over de balie in de winkel verkocht en
staat er waarschijnlijk al een andere klant in de rij om een busje
olie af te rekenen. Het is prettig om wel de voordelen van een
serviceobject te hebben maar niet al de handelingen uit te
hoeven voeren. Met dit in het achterhoofd is er een nieuw proces
ontwikkeld binnen PowerAll om dit doordacht en eenvoudig uit te
kunnen voeren. Kenmerken van het proces zijn:
•
•
•
•

•
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De machine staat als artikel in het bestand met daarop de
voorraad. Artikel moet type serienummer registratie hebben;
De machine wordt ingekocht onder dit artikel via een
inkooporder, zonder al een machine te hoeven aanmaken;
Bij ontvangst van de machines via de goederenontvangst
wordt er gevraagd de serienummers te registeren;
Op de voorraadwaardelijst wordt vermeld welke serienummers
er op voorraad staan;

Bij verkoop van de machines wordt er gevraagd welk
serienummer het betreft en wordt op de achtergrond
automatisch een machinenummer gegenereerd en gekoppeld
aan de klant.

Op deze manier is er inzichtelijk welke serienummers er op voorraad
staan zonder het machinenummer al aan te hoeven maken op
moment van inkoop. Daarnaast hoeft bij de ontvangst van de
machine niet meer te worden gezocht naar het juiste nummer voor
het geval er meerdere machines van hetzelfde merk en type zijn
besteld.
Inlezen en verwerken van inkoopfacturen
In PowerAll versie 2.19 bestaat de mogelijkheid om vanuit één
centraal programma het verwerken van inkoopfacturen aan te
sturen. Dit kan door het inrichten van een eenvoudige modus maar
ook door een geavanceerde modus.
De eenvoudige modus bestaat uit een drietal tabbladen waarmee
eenvoudig de gehele verwerking kan worden gedaan:
Op het eerste tabblad zijn alle digitale inkoopfacturen te zien.
Vanuit dit tabblad worden de inkoopfacturen geboekt. Na het
boeken verschuift de inkoopfactuur naar het volgende tabblad
‘Openstaand’. Vanuit dit blad kunnen facturen worden betaald. Het
derde tabblad ‘Betaald’ bevat de betaalde facturen.

In de geavanceerde modus zijn er meerdere tabbladen aanwezig,
die zichtbaar worden als iemand hiervoor de rechten heeft. Deze
rechten worden verdeeld door het toekennen van rollen aan
diverse personen. Zo bestaat de mogelijkheid om het boeken van
inkoopfacturen te verdelen over meerdere personen. Het fiatteren
en betalen kan dan weer door iemand anders gebeuren.

www.beversoftware.nl

Voor onderstaande stappen binnen het proces kunnen rollen
worden opgegeven:

Wat zijn rollen?
Sinds enige tijd is er gebruik te maken van autorisatierollen binnen
PowerAll. Dit is de opvolger van de huidige autorisatie methodiek.
De huidige autorisatie methodiek was namelijk niet flexibel
genoeg. Zo kon iemand van de financiële administratie ook
werkorders aanmaken terwijl dat bijvoorbeeld niet de bedoeling
was. Iemand van de service afdeling kan ook artikelen aanmaken
en inkooporders binnen melden terwijl dat niet zijn taak is. De
autorisatie is daarom vanaf nu in te richten op het soort functie.
Een werkplaatschef kan vervolgens alleen toegang krijgen tot de
servicemodules en een magazijnchef kan alleen toegang krijgen
tot de logistieke modules. Mocht een medewerker meerdere
functies hebben dan kan die medewerker meerdere rollen
toebedeeld krijgen, waardoor alleen die persoon beiden kan.
Kenmerken van de nieuwe rollen autorisatie:
• Autorisaties zijn op basis van functies vast te leggen;
• Aanmaken en wijzigen van orders en basis gegevens zijn
apart te autoriseren;
• Per personeelslid is de autorisatie vast te leggen door
combineren van rollen;
• Tabbladen binnen alle programma’s zijn te autoriseren;
• Modules zijn ook uit te sluiten voor functies zodat iemand
die ergens niet verantwoordelijk voor is dit ook niet tot zijn
beschikking heeft.

2. Factuur bekijken
In de inbox worden alle facturen in een lijst weergegeven. Door op
een factuur te klikken wordt aan de rechterzijde van het scherm
een preview van de factuur gegeven in PDF formaat.

3. Factuur toewijzen
Om aan te geven dat een factuur ingeboekt mag worden, wordt
een vinkje gezet. Daarmee wordt aangegeven dat de factuur
akkoord is voor inboeken. Ook kan een personeelsnummer
ingevuld worden. Hiermee wordt aangegeven wie de factuur moet
fiatteren.
4. Factuur inboeken
De factuur wordt daadwerkelijk ingeboekt. Bij het inboeken kan
eventueel ook aangegeven wie deze factuur moet fiatteren.
5. Factuur fiatteren
De factuur wordt gefiatteerd door de persoon die hier
verantwoordelijk voor is. Vaak moeten goederen facturen gematcht
worden door de magazijnman, moeten machine facturen door de
inkoper of juist verkoper goedgekeurd worden en kostenfacturen
door de directie.
6. Goedkeuren voor betalen
De factuur wordt goedgekeurd. Als de factuur door de juiste
persoon is gefiatteerd kan aangegeven worden dat deze betaald
mag worden.
7. Betalen van de factuur
Factuur wordt betaald door middel van het aanmaken van een
batch of door handmatige betaling via de bank.

Vernieuwde proces inkoopfacturen
1. In inbox plaatsen
Het plaatsen van de factuur in de inbox van PowerAll kan op
verschillende manieren. Met behulp van een plugin in Outlook
kunnen digitaal ontvangen facturen direct doorgezet worden naar
de inbox. Papieren facturen kunnen met behulp van een scanner
gescand worden. Deze krijgen dan een locatie toegewezen op de
server, waardoor PowerAll ze kan inlezen en in de inbox van de
facturen plaatst.

www.beversoftware.nl
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Helpdesk

Helplijn vragen over inkoopfacturen
In het kader van een special over inkoopfacturen is er een selectie gemaakt van veel gestelde vragen over dit onderwerp.
Hoe wordt zichtbaar welke inkoopfacturen er geboekt zijn voor een crediteur?
Er kan vanuit het factuurregister een selectie geprint worden op een crediteur. Dit kan via het menupad K-L-F. De relatiecode van de
crediteur wordt ingevuld bij “van” en bij “tot en met”. De periodes kunnen ingevuld worden waarvan de facturen weergegeven moeten
worden.
Hoe kan een factuur opgezocht worden op het factuurnummer van de crediteur?
Het factuurnummer van de crediteur wordt bij het inboeken van de factuur ingevuld in het veld “betaalkenmerk”. Hierop kan gezocht
worden in het programma ‘Selecteren Inkoopfacturen’. Dit zijn alleen de nog niet betaalde inkoopfacturen. Wanneer er gezocht moet
worden in alle inkoopfacturen kan dit gedaan worden via het factuurregister (menupad K-L-F). Het factuurnummer van de crediteur kan
dan ingegeven worden bij het veld “betaalkenmerk”.
Hoe kan er gecheckt worden dat een factuur niet dubbel wordt inboekt?
Wanneer bij het boeken van de inkoopfactuur bij het veld “betaalkenmerk” het factuurnummer van de crediteur ingevuld wordt, vindt er
een check plaats op het betaalkenmerk. Wanneer dit betaalkenmerk al eerder gebruikt is, komt er een melding waar dit kenmerk eerder
gebruikt is. Zo is er te zien of een factuur dubbel ingeboekt wordt.
Hoe kan gecontroleerd worden of een factuur al betaald is en wanneer?
Via het menupad K-O kunnen per crediteur de openstaande posten bekeken worden. Standaard staan hier de actuele open posten.
Wanneer de post er niet tussen staat, zal die in de meeste gevallen al betaald zijn. Dan kan er in het scherm geklikt worden op “historisch”
en is de datum selectie aan te passen. De inkoopfactuur kan geselecteerd worden. Vervolgens wordt er geklikt op de knop “Betaalinfo”.
Er komt dan een scherm in beeld wanneer en via welke bank de factuur betaald is.
Hoe kan een factuur geblokkeerd worden voor betaling, zodat hij niet per ongeluk meegaat in de betaalbatch?
Bij het boeken van de inkoopfactuur kan er in de kop van de factuur een vinkje gezet worden bij “blokkeren”. Daarna komt de mogelijkheid
om aan te geven waarom de factuur geblokkeerd moet worden voor betaling.
Hoe kan een factuur gezocht worden op bedrag?
Er kan via printen mutaties per dagboek (menupad G-L-D) gezocht worden op bedrag. Er moet dan gekozen worden voor het inkoopboek.
Hoe kan snel de boeking van de factuur opgevraagd worden?
Bij het opvragen van de openposten (menupad K-O) dient de inkoopfactuur geselecteerd te worden. De boeking kan opgevraagd worden
door op de knop ‘Details boeking te klikken’. Er opent dan een scherm met de grootboekrekeningen waar op geboekt is en met welke
bedragen.
Hoe kan gecheckt worden welke inkooporder er gematcht is op een factuur?
Bij het opvragen van de openposten (menupad K-O) kan de inkoopfactuur geselecteerd worden. De matching wordt opgevraagd door
op de knop ‘Details matching te klikken’. Er opent dan een scherm met de gegevens van de inkooporder en de artikelen die op de
inkoopfactuur gematcht zijn.
Hoe kan de relatie gewijzigd worden als de factuur geboekt is op de verkeerde crediteur?
Wanneer een inkoopfactuur op een verkeerde crediteur geboekt is, kan dit gewijzigd worden zolang er geen betaling op zit.
Dit gebeurt via menupad K-I. De optie “wijzigen boekstuk”
wordt gekozen. Achter de relatiecode verschijnt dan een
pennetje. Als daarop geklikt wordt, kan de relatiecode
gewijzigd worden. Wanneer tijdens het boeken
geconstateerd wordt dat de verkeerde crediteur gekozen
is, dan moet de boeking ‘fout’ afgemaakt worden. Daarna
kan via het wijzigen van het boekstuk de relatiecode
aangepast worden.
Hoe dient een factuur ingeboekt te worden waar je
betaalkorting op krijgt als je binnen x dagen betaalt?
Wanneer er gewerkt wordt met automatisch betalen moet
de factuur gewoon ingeboekt worden. Bij het boeken
van de inkoopfactuur moet de goede betaalconditie
worden ingevuld. Wanneer bij het automatisch betalen
de batch aangemaakt wordt binnen de betaaltermijn
waarvoor de korting geldt, dan wordt bijvoorbeeld 98%
van het factuurbedrag overgemaakt naar de crediteur.
De andere 2% wordt automatisch weggeboekt naar de
grootboekrekening van de betaalkorting.
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Privacy
Wat stelt privacy nog voor?
Wat is privacy eigenlijk? Het recht op privacy wordt omschreven als het recht om met rust te worden gelaten. Het begrip is
afgeleid van het Latijnse ‘privatus’, dat ‘gescheiden van de rest’ betekent. Van Dale omschrijft privacy als „de persoonlijke
vrijheid, het ongehinderd, alleen, in eigen kring of met een partner ergens kunnen vertoeven.” Een toestand waarin een mens
er zeker van is dat zonder zijn toestemming zo weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven.
Maar wat stelt privacy op dit moment eigenlijk nog voor? Door
het toenemende internet- en social mediagebruik is er ontzettend
veel bekend van mensen die digitaal actief zijn.
Uit recent onderzoek van de NOS naar de beschikbaarheid van
informatie over enkele bekende Nederlanders bij bedrijven als
Google, Facebook en Twitter, blijkt dat deze bedrijven heel veel
weten. Betreffende bedrijven hadden van deze personen samen
miljoenen pagina’s aan gegevens verzameld. Google had zelfs
nog gedetailleerde zoekresultaten van hen opgeslagen van zes
jaar geleden. Internet kende hen beter dan zij zichzelf.
Bedrijven blijken soms gegevens te bewaren die je zelf hebt
verwijderd. Op die manier ontstaat er van mensen die digitaal
actief zijn een dubbele boekhouding die bedrijven kunnen
gebruiken voor allerlei doeleinden.
Door het toenemende gebruik en misbruik van digitale
persoonsgegevens is er de afgelopen jaren een beweging op
gang gekomen om de privacy van mensen beter te beschermen
wat begrijpelijk en nodig is. Vooral omdat al verschillende keren
gevoelige informatie op straat kwam te liggen door fouten bij
bedrijven of overheidsinstellingen. Ook door het hacken van
sites en databestanden wordt de privacy van mensen regelmatig
geschonden. In maart werd bekend dat data van 87 miljoen
Facebook gebruikers door Cambridge Analytica gebruikt was. Dit
bedrijf gebruikte deze informatie om onder meer de Amerikaanse
presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Sindsdien zijn mensen er
zich steeds meer bewust van geworden hoe gemakkelijk privacy

misbruikt kan worden en hoe gevaarlijk dit kan zijn.
Daarom is de druk om persoonsgegevens beter te beschermen
behoorlijk opgevoerd. Uit dat oogpunt is het ook goed dat de EU
en de lidstaten samengewerkt hebben voor de realisatie van de
nieuwe wetgeving. Met ingang van 25 mei 2018 geldt in de EU
één privacywet: de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG).
Alle bedrijven, kerken, scholen, overheidsinstellingen en andere
instanties moesten de afgelopen tijd maatregelen treffen om
de privacy beter te waarborgen. Zij moeten precies vastleggen
welke persoonsgegevens ze in handen hebben, hoelang ze die
bewaren en wat ze ermee doen. Doen ze dit niet, dan kunnen
ondernemingen en organisaties sancties verwachten. Kleinere
instanties krijgen nog enige tijd om hun zaken op orde te brengen,
maar het moet wel gebeuren.
De stengere aanpak is een goede zaak. Privacy is belangrijk en
misbruik moet worden voorkomen. Daarom is het belangrijk dat er
goed onderzoek gedaan wordt naar de naleving bij bijvoorbeeld
grote technologiebedrijven als Google en Facebook.
De huidige commotie over privacy staat in schril contrast met
het gemak waarmee mensen zelf ook allerlei persoonlijke en
gevoelige informatie over zichzelf delen via de social media.
Daarom is het goed dat iedereen zich bewust is van de eigen
verantwoordelijkheid hierin en dat dit ook door de overheid
sterker benadrukt wordt.
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Blokland Tuin- en Parkmachines - Ameide
Al ruim 15 jaar gespecialiseerd in tuin-, park- en industriemachines

Blokland Tuin- en Parkmachines is al ruim 15 jaar een begrip in Ameide en omstreken. Het bedrijf, gespecialiseerd in tuin-,
park- en industriemachines richt zich op de particuliere en professionele markt. Servicegericht en met kennis van zaken, dat is
wat je bij Blokland kan en mag verwachten!
In het familiebedrijf staat inmiddels de tweede generatie aan
het roer en de eerste generatie werkt ook nog volop mee. In het
afgelopen jaar is flink geïnvesteerd in de winkel en showroom.
Door het grotere oppervlak is het productassortiment verder
toegenomen. Zeer recent is Blokland ook Stihl en Honda dealer
geworden, hierdoor kan er nog beter worden ingespeeld op de
wensen en behoeften van de professionele eindgebruiker.

Inmiddels hebben we ook het nieuwe kassasysteem in gebruik
genomen, door de extra mogelijkheden zijn we nog beter in staat om
onze klanten in de winkel vlot te kunnen bedienen” zegt Lennard.
Meer informatie: www.btpameide.nl

Maar ook wat software betreft gaat het bedrijf met de tijd mee.
Lange tijd werd er gewerkt met een op maatwerk gebaseerd
computersysteem, doordat dit steeds meer verouderd raakte is de
overstap naar de PowerAll software van Bever gemaakt.
Lennard Blokland: “We waren op zoek naar één pakket waarmee de
winkel, de werkplaats en de boekhouding kan worden ondersteund.
Dit hebben we met PowerAll gevonden.
De overstap had best wat voeten in aarde, met name ook door
een meer professionele manier van werken, waar we aan moesten
wennen. Maar dat begint nu z’n vruchten af te werpen.

Lennard Blokland in het pas ingerichte Stihl gedeelte van de winkel

Joop Goossens Tuin en Park BV - Horst

Begonnen als hovenier en inmiddels uitgegroeid tot veelzijdig en vakbekwaam bedrijf

Joop Goossens Tuin en Park heeft op 2 oktober 2017 de deuren geopend van de nieuwe winkel in tuin-, en parkmachines. De
winkel is gevestigd aan de Industriestraat 25 te Horst. Op deze locatie is de beschikking over een ruime werkplaats en een
overzichtelijke showroom.
Begonnen als hovenier is Joop Goossens inmiddels uitgegroeid
tot een veelzijdig en vakbekwaam bedrijf met een breed
dienstenpakket. Van grondwerk, infra werken tot rioolinspectie,
ontstopping en camera-inspectie. Joop Goossens Civiele Techniek
en Joop Goossens Riooltechniek is gevestigd in Venray.
Direct vanaf de start van Joop Goossens Tuin en Park BV werkt
het bedrijf met de PowerAll software van Bever. Een logische én
bewuste keuze. Logisch omdat diverse medewerkers ervaring
hadden bij een vorige werkgever met PowerAll en bewust vanwege
de branchegerichtheid op de tuin- en parktechniek.
Meer informatie: www.joopgoossenstuinenpark.nl

Van links naar rechts: Ramon Welbers, Lianne van Vegchel, Thei Curvers

De verkoop, het onderhoud en de reparatie van tuinmachines wordt
verzorgd door een ervaren team. Kennis, service en klantgerichtheid
staan bij hen hoog in het vaandel en maken het de klant graag
gemakkelijk.
Met onder andere de dealerschappen van Husqvarna, Castelgarden,
GTM, Shindaiwa en John Deere kan Joop Goossens een compleet
tuin en park assortiment aanbieden voor de particulier tot de
professionele hovenier.
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Jumatec Bedrijfswageninrichting - Oss
Richten zich zowel op wagenparkinrichting als op maatwerk

De meeste bedrijven die in deze rubriek voorbij komen werken mét bedrijfswagens, maar het bedrijf Jumatec
Bedrijfswagenrichting uit Oss is daarop een uitzondering. Dit bedrijf werkt áán bedrijfswagens en is gespecialiseerd in een
passende gewenste inrichting met hout of staal.
Jumatec Bedrijfswageninrichting streeft ernaar een full-service
center te zijn, één adres met één totaaldienstenpakket op het gebied
van bedrijfswageninrichting. U als klant wordt volledig ontzorgd!”

Jumatec Bedrijfswageninrichting is in 2014 opgericht door Jurgen
Manders. “We richten ons zowel op houten maatwerk-inrichting,
al dan niet in combinatie met stalen inrichtingselementen. Doordat
we tekeningen en gegevens per type bedrijfswagen vastleggen en
CNC gestuurd frezen, zijn we in staat om in relatief korte tijd een
compleet wagenpark met verschillende voertuigen in te richten.
Jumatec Bedrijfswageninrichting levert en monteert daarnaast
ook alle voorkomende accessoires op uw bedrijfswagen. Kortom

Voor de administratieve processen is gekozen voor de PowerAll
software van Bever. Jurgen zegt hierover: “Tijdens onze zoektocht
naar geschikte software kwamen wij op de website van Bever. De
mogelijkheden van PowerAll spraken ons aan. Naast het werkorderen factureringsproces sprak ook het machine-/voertuigenbeheer
ons aan, dit laatste onderdeel is in standaard softwarepakketten
vaak niet aanwezig. Na demonstratie van de software raakten wij
overtuigd van de werking, de overzichtelijke opbouw en eenvoudige
bediening.”
Door de huidige groei van het bedrijf is er ook meer behoefte aan
actueel inzicht in de planning, tijdige facturering etc. De komende
tijd wordt daarom gestart met het werkorder-planbord welke
direct aan de PowerAll software is gekoppeld.
Meer informatie: www.jumatec.nl

R & L Machinery - Heerle

Gespecialiseerd in de verkoop en levering van gebruikte Doosan machines
R & L Machinery te Heerle (vlakbij Bergen op Zoom) is gespecialiseerd in de verkoop en levering van nieuwe en gebruikte
Doosan machines. De letters R & L staan respectievelijk voor Richard Huijsmans en Lars Bierbooms, beide oud-werknemer van
het bedrijf Buys Machines in Bergen op Zoom.
Bij de start van het bedrijf is gelijk gekozen voor de PowerAll
software van Bever. “Voor ons een logische keuze” vertelt Lars
Bierbooms. “Bij onze vorige werkgever Buys Machines werkten we
ook met PowerAll. We weten hoe het werkt en het sluit goed aan
op wat wij doen. We wilden de automatisering gelijk goed geregeld
hebben. Het gebruik van barcodering in combinatie met werkorderen magazijnbeheer, integratie met leveranciers, digitale facturatie
en boekhouding hoort hier bij.”
De oprichting van het bedrijf vereiste een vlotte implementatie
van de software, gelukkig was dit mede door de aanwezige kennis
geen enkel probleem.
Meer informatie: www.rlmachinery.nl
Het bedrijf is begin dit jaar opgericht en nu succesvol aan de
slag. Er is beschikking over een ruime bedrijfshal voor reparatie,
onderhoud en opbouw van de machines. Het merk Doosan
staat hierin centraal. R&L Machinery richt zich met name op het
werkgebied Zuid-West Nederland en een groot gedeelte van
België. Door de jarenlange ervaring en uitgebreide kennis en het
aanwezige netwerk van beide oprichters, ondergaat het bedrijf een
vliegende start en zijn er al diverse machines succesvol afgeleverd
en in bedrijf gesteld.

“We wilden de automatisering gelijk goed
geregeld hebben”

Richard Huijsmans en Lars Bierbooms
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PowerAll infodagen augustus!
Meld u nu aan via onze website!

Op dinsdag 28 en donderdag 30 augustus 2018 worden er weer twee PowerAll info dagen gehouden. U bent van harte welkom!
Tijdens deze dagen presenteren wij u de nieuwe functies die in de afgelopen tijd aan PowerAll zijn toegevoegd.
Wij willen u meenemen in deze nieuwe functionaliteit door middel van een aantal presentaties.
Bij de beide infodagen is de inloop van 09.15 - 09.30 uur. Hierna zal het dagprogramma starten wat ongeveer tot 15.15 uur zal
duren.
De volgende onderwerpen komen aan bod
Verbeter uw werkplaatsautomatisering met de Werkbon App;
Algemeen PowerAll (Bever Portal en Online Catalogi);
Kassamodule en e-factuur inkomend;
Leveranciersintegratie en webtechniek.
De onderwerpen zijn onder voorbehoud. Zodra het definitieve programma bekend is, wordt dit getoond op onze website.

Locatie:
Bever Automatisering B.V.
Bonegraafseweg 14
6669 MH DODEWAARD
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