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Telcode Mplus financieel

Wijzigen rekeningschema
Via deze keuze kunt u het rekeningschema aanpassen. In het venster staat een overzicht
van de rekeningen en telcodes die reeds gedefinieerd zijn.
Als u snel naar een bepaald rekeningnummer in het overzicht wilt kunt u dit doen door
bovenin bij Ga naar het rekeningnummer in te vullen.
Met de drie knoppen linksonder het overzicht kunt u het rekeningschema bewerken.

Toevoegen
Kies deze knop om rekeningen en of telcodes toe te voegen.
Telcodes kunt u gebruiken om grootboekrekeningen groepsgewijs te voorzien van
tussentellingen. De werking hiervan is als volgt:
Wilt u een groep rekeningen geteld hebben, geef dan de grootboekrekening waarop
lagere rekeningen geteld moeten worden een telcode van 1 t/m 9.
Telcode 1 geeft een telling van de rekeningen zonder telcode (0), telcode 2 geeft een
telling van de rekeningen met telcode 0 t/m 1 (telcode 0 alleen voor zover nog niet
opgenomen in een tussentelling), telcode 3 telt de rekeningen met telcode 0 t/m 2
(telcode 0 en 1 alleen voor zover nog niet opgenomen in een tussentelling) enz.

Voorbeeld:
4000 Salarissen
4010 Sociale lasten

100,00
15,00

4020 **1 TOTALE SALARISKOSTEN (telcode 1)115,00
4030 Kantinekosten
4040 Diverse personeelskosten

10,00
5,00

4050 **1 OVERIGE PERSONEELSKOSTEN (telcode 1)

15,00

4060 **2 TOTALE PERSONEELSKOSTEN (telcode 2)

130,00

Het dialoog dat verschijnt heeft twee tabbladen één voor het invoeren van een rekening
en één voor het invoeren van een telcode.
Bij het invoeren van een rekening zijn de volgende velden beschikbaar:


Nummer, geef hier het rekeningnummer op. Geldige rekeningnummers lopen van 1
tot en met 9999. Wanneer er het nummer van een reeds bestaande rekening wordt
opgegeven worden de gegevens van deze rekening in de dialoog gezet en kunnen
deze gewijzigd worden.



Naam, hier vult u de naam van de rekening in.



Balans of Winst & verlies, geef hier aan of de rekening een balans rekening is of een
winst & verlies rekening.



Verdicht, als u de rekening op verdicht zet dan wordt bij het afdrukken van
rekeningkaarten enkelvoudig/verdicht de rekening verdicht afgedrukt.

Wanneer alle gegevens zijn ingevuld kunt u OK kiezen. De wijzigingen worden
opgeslagen en de dialoog wordt gereed gemaakt voor het invoeren van de volgende
rekening. De instelling van Balans of Winst & Verlies en de instelling van Verdicht worden
blijven zo staan als u ze had ingesteld voor de rekening die u als laatste heeft ingevoerd.
Hierdoor kunt u snel meerdere rekeningen toevoegen die dezelfde instellingen moeten
hebben.
Wanneer u de dialoog wilt verlaten kiest u Annuleren.
Bij het invoeren van een telcode zijn de volgende velden beschikbaar:


Nummer, hier kunt u het nummer voor de telcode invoeren. Geldige nummers lopen
van 1 tot en met 9999. Wanneer het nummer van een reeds bestaande telcode wordt
ingegeven wordt deze ingelezen om gewijzigd te worden. Een telcode kan hetzelfde
nummer hebben als een rekening in welk geval de telcode na de rekening komt.



Naam, geef hier een naam voor de telcode.



Telcode, geeft hier het niveau van de telcode op.

Kies vervolgens OK om de telcode op te slaan. De dialoog wordt vervolgens geleegd
zodat u de volgende telcode kunt invoeren. Kies Annuleren om de dialoog te verlaten.
Wijzigen
Wanneer u wijzigen kiest kunt u de in het overzicht geselecteerde rekening of telcode
bewerken. Dit werkt in principe op dezelfde wijze als het toevoegen van een nieuwe.
Verwijderen
Kies verwijderen om de geselecteerde rekening of telcode te verwijderen. Alvorens de
rekening of telcode te verwijderen vraagt het programma nog om een bevestiging.
Rekeningen waarop reeds boekingen gedaan zijn kunnen niet worden verwijderd.

