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XCount
 
XCount is een programma voor het voeren van de administratie.
 
XCount is speciaal bedoeld voor de ZZP en kleinbedrijf.
 
Er zijn twee uitvoeringen leverbaar:
 

1. XCount Standaard omvat de Financiele administratie met Crediteuren, Debiteuren
subadministratie, een Facturatiescherm en een Pakbonnenscherm.

2. XCount Plus is het volledige programma met veel functies voor het administreren van Offertes en
Orders.

 

 
XCount Plus heeft een Order Manager waarmee u zeer veel tijd kunt besparen bij het verwerken van Orders.
 



 

 

 
 
 



 

 

Welkom
 
Hartelijk welkom bij de XCount gebruikersgroep.
 
Als lid kunt u:
 

• Steeds de nieuwste versie van XCount via www.xcount.nl downloaden.
• Het XCount programma gebruiken voor een onbeperkt aantal administraties.
• Gebruik maken van onze telefonische helpdesk.
• Ook vragen stellen die alleen maar betrekking hebben op Boekhouden.
• Ons via helpdesk@xcount.nl een E-mail sturen met suggesties en opmerkingen.

 
Enkele praktische kenmerken van XCount zijn:
 

• XCount brengt orde in de financiële gang van zaken binnen uw bedrijf.
• U krijgt op elk moment duidelijk inzicht in de stand van zaken.
• U kunt XCount ook alleen als facturatie programma gebruiken.
• U kunt Microsoft Office gebruiken voor uw eigen maatwerk.
• U kunt XCount ook gebruiken met zeer beperkte computerkennis.
• U kunt zelfs met heel weinig boekhoud kennis direct met XCount aan de slag.
• U kunt opvallend snel, met weinig toetsaanslagen, boekstukken invoeren.
• U kunt tevens snel zoeken, vinden en onzichtbaar corrigeren.
•   
• Al uw gegevens en boekingen worden worden opgeslagen in een Standaard Microsoft Access

Database.
• U kunt dus optimale samenwerking met Microsoft Office verwachten.
• U kunt met XCount een onbeperkt aantal administraties beheren.
• U kunt meerdere administraties tegelijkertijd openen om te vergelijken.

 
Enkele technische gegevens zijn:
 

• XCount is volledig geprogrammeerd in Microsoft Visual C++.
• C++ wordt door kenners gezien als de krachtigste programmeertaal die beschikbaar is.
• XCount is opgebouwd uit honderden kleine betrouwbare objecten.
• Elk object is een klein zelfstandig programma met een eigen taak.
• Zo kan een groot programma even betrouwbaar zijn als vele kleine programma's.
• Het is gebaseerd op het krachtige Microsoft Foundation Classes platform.
• Alle gegevens en boekingen worden via SQL commando's opgeslagen in een standaard Microsoft

Access Database.
• Wereldwijd zijn reeds miljoenen Microsoft Access Databases in gebruik.
• Dit bevestigt de betrouwbaarheid.
• Hierdoor is tevens optimale aansluiting op Microsoft Office mogelijk.

 

http://www.xcount.nl
mailto:helpdesk@xcount.nl


 

 

Inleiding
 
Een administratie voeren bestaat uit de volgende stappen:
 
Eenmalige werkzaamheden:
 

• Kies Bestand.Nieuwe administratie, vul de bestandsnaam in, kies het boekjaar en het bedrijfstype
• Vul de juiste bedrijfsgegevens in
• Maak indien nodig aanpassingen in het rekeningschema
• Maak indien nodig aanpassingen in de dagboekenlijst
• Vul de nodige adressen in voor Crediteuren en Debiteuren
• Vul de Beginbalans in

 
Terugkerende werkzaamheden:
 

• Dagelijkse invoer van kasbonnen, bankafschriften, inkoop en verkoop-facturen
• Periodieke uitdraai van het BTW formulier
• Regelmatige controle over de gang van zaken via rapportages 

 



 

 

Boekhouden
 
Boekhouden met XCount is slechts rendabel als er:
 

1. Een goed rekeningschema gebruikt wordt
2. Zorgvuldig wordt ingevoerd
3. Regelmatig wordt ingevoerd
4. Regelmatig wordt gekeken naar de resultaten

 
Als aan deze 4 punten wordt voldaan, dan zal de kostbare tijd die aan de boekhouding is besteed beloond
worden
met een schat aan gegevens die op elk moment getoond en afgedrukt kunnen worden. Dit is vooral van
belang als
u als ondernemer het rendement wilt verhogen door e.e.a. direct bij te sturen. Ook als er een investering
gewenst
is kunt u besluiten nemen die goed onderbouwd zijn met courante cijfers.
 
Als niet aan deze 4 punten wordt voldaan, dan is het waarschijnlijk voordeliger om alle boekstukken in een
schoenendoos te bewaren en aan het eind van het jaar de hele handel bij de boekhouder te deponeren.
Dan blijkt achteraf vanzelf wel of de zaak nog te redden is...
 
Een boekhouding bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:
 

1. Rekeningschema
2. Dagboeken
3. Grootboek
4. Relatiesbestand

 
Deze bestanden zijn met elkaar verbonden, en vormen samen een boekhouding die alle gegevens bevat die
elke
ondernemer volgens de wet moet bijhouden.
 
XCount heeft extra functies voor:
 

1. Artikelen
2. Facturatie
3. Aanmaningen

 
Deze functies zijn toegevoegd om de bedrijfsvoering te verbeteren. De Facturatie is gekoppeld aan het
Grootboek, de Adressen, evt. de Artikelen, de Pakbonnen en de Aanmaningen.
 
Door het koppelen van bestanden weten we achteraf o.a.:
 

• Hoe zit het met de BTW in periode ...
• Welke artikelen zijn geleverd aan klant ...
• Hoe betaalde klant ... in het verleden?
• Wat was de omzet van artikel ... in periode ...?
• Is een bepaalde artikelgroep nog wel rendabel?
• Wie is onze grootste klant, en wordt deze niet al te groot?

 



 

 

Sneltoetsen
 
De sneltoetsen in XCOUNT zijn praktisch gelijk aan die van Microsoft Office.
 
F1 Deze handleiding

F2 Aanpassen van gegevens

F3 Zoeken en inzoomen naar boekstuk

Page Up In Dagboeken naar het vorige boekstuk

Page Down In Dagboeken naar het volgende boekstuk

Ctrl + F4 Huidige administratie sluiten

Alt + F4 XCount afsluiten

Ctrl + N Nieuwe administratie aanmaken

Ctrl + O Administratie openen

Ctrl + P Afdrukken rechterpaneel

Ctrl + F6 Omschakelen naar volgende administratie

Escape Annuleren
 



 

 

Direct aan de slag
 
Voor dat u met XCount aan de slag gaat:
 

1. Neem voor elk dagboek een map (Ordner)
2. Sorteer alle kasbonnen op datum en doe ze in de map KAS
3. Sorteer alle bankstukken op datum en doe ze in de map BANK (zie ook bankafschriften importeren)
4. Sorteer alle inkoopfacturen op datum en doe ze in de map INKOOP
5. Sorteer alle verkoopfacturen op nummer en doe ze in de map VERKOOP
6. Vraag (evt) aan de boekhouder de bedragen voor de beginbalans

 
Start XCount en maak als volgt een nieuw bedrijf aan:
 

1. Kies via het menu: Bestand->Nieuw.
2. Kies de bedrijfsvorm en het gewenste boekjaar
3. Vul de gegevens van het bedrijf in en sluit het venster
4. Kies via het menu: Bestand->Bewerk administratie->Rekeningschema
5. Verander bij kaart 1100 de naam Bank in de naam van uw bank
6. Voeg indien nodig kaarten toe voor meerdere bankboeken
7. Blader door het rekeningschema heen en maak evt. aanpassingen (zo min mogelijk)
8. Sluit het venster (U kunt hier later ook nog wijzigingen aanbrengen)
9. Kies via het menu: Bestand->Bewerk administratie->Dagboeken

10. Verander de naam van het bankboek in de naam van uw bank
11. Voeg indien nodig dagboeken toe voor meerdere banken
 
Nu kunt u in onderstaande volgorde beginnen met het invoeren via de Dagboeken:
 

1. Het Balansboek
2. Het Crediteurenboek of Het Inkoopboek
3. Het Debiteurenboek of Het Verkoopboek (Facturatie)
4. Het Kasboek
5. Het Bankboek
6. Het Memoriaalboek

 
De belangrijkste overzichten zijn:
 

1. Balans en Resultaat
2. Grootboekrekeningen
3. BTW formulier
4. Openstaandeposten Crediteuren op datum: Te Betalen
5. Openstaandeposten Debiteuren op datum: Te Ontvangen
6. Grafieken

 



 

 

Voorbeeld Kasboekingen
 
Alle kasbonnen worden via het Kasboek ingevoerd
 
Elke boeking wordt automatisch van een boekstuknummer voorzien en de BTW wordt automatisch
opgesplitst en op de juiste kaart geboekt.
 
Voorbeeld van een Kasboeking met 3 boekingsregels en elke regel wordt duidelijk uitgelegd in de volgende 3
pagina's.
 
In dit voorbeeld worden de controlevakjes Bijboeken en Afboeken gebruikt om fouten te voorkomen.
 
 



 

 

Kasboeking 1/3
 
In dit scherm ziet u boeking 1 van de 3. Er is geld van de bank gehaald en dat boekt u op de kaart 1150
Kruisposten.
 

 
 

Dag
In dit datumveld vult u de dag in. Het jaar is ALTIJD het boekjaar van de administratie.

 

Maand
In dit datumveld vult u de maand in. Het jaar is ALTIJD het boekjaar van de administratie.

Te boeken

In dit veld kunt u het te boeken bedrag invullen als controle middel. Zodra u hier een bedrag invult
wordt het vakje ROOD. Zodra het geboekte bedrag overeenkomt met het bedrag wat u in dit veld hebt
opgegeven wordt het GROEN en wordt de knop Nieuw Boekstuk zichtbaar.

Boekstuknummer

Elk boekstuk heeft een oplopend boekstuknummer en wordt automatisch door XCount ingevuld.

Bijboeken

In dit veld kunt u het bij te boeken bedrag invullen als controle middel. Zodra u hier een bedrag invult
wordt het vakje ROOD. Zodra het bijgeboekte bedrag overeenkomt met het bedrag wat u in dit veld
hebt opgegeven wordt het GROEN.

Afboeken



 

 

In dit veld kunt u het af te boeken bedrag invullen als controle middel. Zodra je hier een bedrag invult
wordt het vakje ROOD.
Zodra het afgeboekte bedrag overeenkomt met het bedrag wat u in dit veld hebt opgegeven wordt het
GROEN.

Tegenrekening
Het Kasboek heeft een eigen grootboekkaart (meestal kaart 1000). Bij elke boeking wordt het bedrag op
deze kaart geboekt. Maar u moet altijd opgeven waar het geld vandaan komt of waar het naar toe gaat.

Daarvoor is het vakje TRekNR (Tegenrekening) bedoeld. Zodra u hier een kaartnummer opgeeft, dan vult
XCount in het volgende vakje de Omschrijving....

 

Omschrijving
Zodra u op het vakje Omschrijving komt kunt u een eigen omschrijving opgeven. XCount zet zelf de
naam van de door u opgegeven kaart in de Omschrijving. Het is verstandig om hier zelf een

omschrijving te geven zodat u achteraf zonder de kasbonnen er bij te zoeken nog weet waar het over gaat.

Bij
Als het geld naar de kas komt dan vult u het bedrag hier in.

Af
Als het geld uit de kas gaat dan vult u het bedrag hier in.

BTW
Het vakje BTW wordt automatisch door XCount ingevuld. Dit hoeft u dus nooit zelf in te vullen want elke
kaart heeft een BTW eigenschap. Als u dus iets per kas koopt en er zit BTW hoog tarief op zoals bij de

meeste producten, dan kiest u gewoon een kaart die de eigenschap BTW hoog tarief heeft.

Bedrag Ex. BTW
Hier wordt het bedrag exclusief BTW getoond. Als er geen BTW van toepassing is dan is dat dus
hetzelfde bedrag als het Bedrag Inclusief BTW.

Factuurnummer
Als er een factuur per kas betaald wordt dan vult XCount hier het factuurnummer automatisch in. (zie
Kasboeking 3/3)

AdresID
Als er een factuur per kas betaald wordt dan vult XCount hier het factuurnummer automatisch in. (zie
Kasboeking 3/3)



 

 

Kasboeking 2/3
 
In dit scherm ziet boeking 2 van de 3. Er is een boormachine gekocht en dat boekt u op de kaart 4460 Kleine
aanschaffingen.

 

Trefwoord in vakje TRekNR
U heeft een boormachine gekocht in een aanbieding voor 99 euro inclusief BTW. Dat is een kleine
aanschaf. Typt u als trefwoord klei dan zoekt XCount naar alle kaarten (die voor het kasboek

beschikbaar zijn) waarin het trefwoord klei voorkomt en toont ze in een keuzelijstje. Er is maar 1 kaart
gevonden en die past dan ook perfect bij deze boeking! Met het trefwoord aans zou u hetzelfde resultaat
gekregen hebben. Het trefwoord mag dus ook midden in een omschrijving staan. Met de Entertoets wordt het
lijstje gesloten en de kaart met omschrijving ingevuld. Verander de omschrijving nu in Boormachine en vul het
betaalde bedrag in. XCount berekent en de BTW automatisch. Nu is het vakje Afboeken GROEN.

 



 

 

Kasboeking 3/3
 
In dit scherm ziet u de laatste van de 3 boekingen. Een klant heeft een factuur per kas betaald en dat boekt u
op de kaart 1300 Debiteuren.
 

Kaart 1300 Debiteuren
 
Kaart 1300 Debiteuren is voor XCount een speciale kaart.

 
Deze kaart heeft een functie, namelijk het bijhouden van schulden die klanten aan u hebben .
 
Als u in XCount kaart 1300 kiest in een Dagboek, dan komt XCount altijd met de lijst van alle openstaande
facturen. U hoeft alleen maar de juiste factuur te kiezen en XCount maakt de boekingsregel af. De Naam en
Plaats van de klant komen automatisch in de Omschrijving en het bedrag wordt ook automatisch ingevuld.
Als het bedrag overeenkomt dan wordt de factuur uit de lijst verwijderd. Als het bedrag NIET KLOPT met het
factuurbedrag dan moet u het bedrag vervangen met het bedrag wat u van de klant hebt ontvangen. XCount
bewaart dan het restant zodat dit niet vergeten wordt.

Zoekfilter
Als de lijst lang is dan kunt u hier een trefwoord opgeven. Alleen de regels die het trefwoord bevatten
worden dan nog weergegeven.

Keuzelijst
Kies de juiste factuur uit de keuzelijst.

Openstaande Debiteuren
Dit dialoogvenster toont alle openstaande facturen.
 

Knop Sluit
Gebruik deze knop om dit venster te sluiten zodra u de juiste factuur hebt geselecteerd. De
boekingsregel wordt nu door XCount ingevuld. Merk op dat XCount de beide vakjes Bijboeken en

Afboeken nu GROEN weergeeft dus is de boeking gereed! Ook ziet u nu de knop Nieuw boekstuk.



 

 

 

Knop Annuleer
Gebruik deze knop als u de factuur niet kunt vinden. (Waarschijnlijk is die factuur al betaald).



 

 

Het Facturatiescherm
 
Het Facturatiescherm is slechts een van de vele verschillende Dagboeken van XCount.
 

Klantnummer

Klantnummer wordt ook wel Debiteurnummer genoemd en is uniek voor elk adres binnen de
administratie.
 
Standaard maakt Xcount een Klantnummer aan gebaseerd op het land en vult de eerste 3 tekens in
volgens het telefoonnummer van het land. Daarna komen 4 cijfers met het eigenlijke klantnummer
voor alle klanten uit dat land. Dus voor elk land zijn 9999 adressen mogelijk. De laatste 2 tekens
geven het sub adres aan voor personen of afdelingen. Per adres zijn er dus maximaal 99 gekoppelde
personen of afdelingen toe te voegen.
 
Als de eerste 3 tekens voor het landnummer uitgeschakeld worden dan kunnen er dus 9.999.999
adressen in een administratie elk met 99 verschillende personen of afdelingen.

Factuurnummer

Het Factuurnummer wordt automatisch door Xcount aangemaakt op basis van boekjaar en doortelling.
Het kan evt handmatig aangepast worden.



 

 

Factuurdatum
De factuurdatum bestaat uit 3 velden dag, maand en jaar. Let op dat ze in deze administratie rood
gemarkeerd zijn en dat is omdat deze administratie NIET van het huidige boekjaar is. Het is dus een
oude administratie!
 

Factuuradres gegevens
In dit vak worden de factuuradres gegevens getoond. Als u in dit vlak met de muis klikt wordt het
adressenscherm getoond met alle gegevens zoals leveringen en betalings gedrag.

Verzendadres gegevens
In dit vak worden de verzendadres gegevens getoond. Als u in dit vlak met de muis klikt wordt het
adressenscherm getoond met alle gegevens zoals leveringen.

Afleveradres
Als de klant een afwijkend adres heeft voor aflevering dan zal Xcount dit automatisch invullen. Heeft
de klant meerdere afleveradressen dan verschijnt hier een keuzelijstje met alle mogelijke
afleveradressen voor deze klant. Heeft de klant geen extra adressen dan vult Xcount hier gewoon het
factuur adres in.
 

Ordernummer

Het ordernummer voor deze factuur. Elke factuur kan gekoppeld zijn aan een vooraf gemaakte order.
Als de factuur automatisch is aangemaakt vanuit het Orderscherm dan worden alle gegevens vanuit
die order in de factuur geplaatst. Met de knop Order kan dan het Orderscherm geopend worden met de
bijbehorende order.

Orderdatum
De orderdatum wordt gewoonlijk overgenomen uit het Orderscherm bij het aanmaken van de factuur.
 

Uw ordernummer
De klant kan zelf ook een ordernummer (Bestelnummer) opgeven. Bij importeren vanuit een
webwinkel wordt hier het ordernummer van de webwinkel ingevuld en kan worden gebruikt in het
bankboek tijdens het importeren van bankafschriften.
 

Boekstuknummer
Elke boeking in een dagboek heeft een eigen Stuknummer. Dit wordt automatisch met 1 verhoogd. Het
kan ook gebruikt worden om naar een ander stuknummer te gaan door een nummer in te toetsen.
 

Onze referentie

Xcount vult hier automatisch de contactpersoon van de huidige administratie in. U kunt dit naar wens
aangepassen.

Uw referentie

Xcount vult hier automatisch de contactpersoon van de klant in. U kunt het naar wens aangepassen.

Memo



 

 

Hier kan een vrije tekst worden ingevoerd om de factuur toe te lichten.

Boekingsregels
Het invoerscherm voor de boekings regels. Deze worden in een ander hoofdstuk beschreven.
 

Nieuwe Factuur knop
Gebruik deze knop om een nieuwe factuur aan te maken.

Order knop
Met de orderknop kan direct naar de bijbehorende order genavigeerd worden.

Pakbon knop
Met de Pakbon knop kan direct naar de bijbehorende Pakbon genavigeerd worden. Is er nog geen
Pakbon gemaakt, dan kan met deze knop een Pakbon worden aangemaakt. Xcount opent dan meteen
het Pakbonscherm waar zo nodig nog tekst kan worden toegevoegd (of andere bewerkingen).

E-Mail PDF knop
Met deze knop wordt een PDF bestand aangemaakt en het standaard EMail programma geopend. De
Factuur is dan meteen bijgesloten en natuurlijk is ook het email adres reeds ingevuld. Tevens is
automatisch een standaard tekst aangemaakt die naar wens kan worden aangepast. Xcount verhoogt
de teller in de knop Afdrukken. Het PDF bestand wordt opgeslagen in de map "administratie\PDF
Bestanden\Boekjaar\VERKOOP".

Afdrukken knop
Met deze knop wordt de factuur afgedrukt met de printer die is opgegeven in Bestand.Systeem
Configuratie.Printers.Facturen. Na elke afdruk wordt het aantal met 1 opgehoogd. Als een factuur
achteraf wordt aangepast, dan staat deze teller weer op (reeds 0).

Sluit dagboek knop
Met deze knop wordt het dagboek gesloten.

 



 

 

XCount overzicht
 

Navigatie scherm
Het scherm links naast het Hoofdscherm is voor het snel navigeren naar een bepaald dagboek of
factuur. De inhoud van het navigatiescherm is afhankelijk van het Hoofdscherm
 

Menubalk
Met de Menubalk kunt u practisch alle functies van XCount aanroepen

Werkbalk
Met de Werkbalk kunt u een aantal belangrijke functies van XCount aanroepen. De kalender werkt
interactief met de datumvelden van de Dagboekschermen

Hoofdscherm
In deze afbeelding is het Hoofdscherm gevuld met het Facturatiescherm



 

 

Statusbalk
De Statusbalk toont waar nodig extra informatie die op een bepaald moment van belang kan zijn zoals
uitleg als u met de muis over een knop gaat

Sluit XCount
Hiermee sluit u XCount

Maximaliseren
XCount op volledige schermgrootte weergeven

Minimaliseren
Ruimte vrijmaken door XCount te verbergen

Sluit administratie
De huidige administatie sluiten

 



 

 

Het Hoofdmenu
 

Bestand
Via Bestand komen alle basis functies beschikbaar zoals Nieuwe administratie, Open administratie e.d.

Relaties
Via Relaties kunnen adressen en contactpersonen worden ingevoerd en alle transacties worden
weergegeven

Artikelen
Via Artikelen kunnen artikelen worden aangemaakt met aantal op voorraad etc.

Dagboeken
Via Dagboeken kunnen alle Financiele dagboekschermen worden geopend

Inkoop
Via Inkoop kunnen alle dagboeken die met inkopen te maken hebben worden geopend

Verkoop
Via Verkoop kunnen alle dagboeken die met verkopen te maken hebben worden geopend

Manager
Via Manager wordt de ordermanager geopend waarmee snel en overzichtelijk alle orders met hun
status worden weergegeven en aangepast zoals in bestelling of geleverd etc.

Overzichten
Via Overzichten worden financiele gegevens getoond zoals grafieken, balans en resultaat, BTW aangifte
en openstaande posten

Evaluatie
Via Evaluatie worden rapporten getoond die handig zijn voor de bedrijfsvoering zoals klanten op
volgorde van behaalde omzet

Vensters
Via Vensters kan gekozen worden of er bvb 2 administraties naast elkaar getoond moeten worden om
e.e.a. te vergelijken

Help
Via Help kan dit handboek worden weergegeven, direct naar de website van XCount genavigeerd
worden, automatische updates ingesteld worden en de licentiesleutel ingelezen worden

 



 

 

Bestand
 

 
Ga met onderstaande snelkoppelingen naar het onderwerp:

Nieuwe Administratie

Open Administratie

Bewerk Administratie

Importeer Shop Orders

Sluit de huidige Administratie en maak indien gewenst een nieuw reservebestand aan (zie:
Systeemconfiguratie Bestanden en Mappen)

BTW

Afdruktaken

Mijn PDF bestanden

Persoonlijke instellingen

Systeem configuratie

Landgegevens ISO 3166

Vreemde valuta

Meest recentelijk geopende administraties

Programma Afsluiten
 



 

 

Nieuwe administratie
 

In XCount zit elke administratie in een eigen map op de harde schijf. Vul een naam in voor de
map. In de Bedrijfsgegevens kunt u later de volledige bedrijsnaam invullen. Let Op! Zet nooit
het boekjaar in de naam, want XCount maakt automatisch voor elk boekjaar een nieuw

bestand aan met het boekjaar in de naam.
 
Voorbeeld: Mijn Zaak
 

In het lijstje Bedrijfstype kiest u de meest geschikte administratie om mee te starten.
 



 

 

Achter deze knop zit een lijst met jaartallen waarmee u het jaartal kunt kiezen.

Met deze knop kunt u Annuleren waardoor er dus geen nieuwe administratie wordt aangemaakt.

Bevestig met de OK knop waarna de pagina voor Bedrijfsgegevens wordt geopend.

Komt overeen met Annuleren.



 

 

Open administratie
 

Dit scherm start altijd in de DATA map die is opgegeven bij Systeemconfiguratie.

Open de map van de gewenste administratie en kies het bestand met het boekjaar zoals in de
volgende afbeelding:
 



 

 

Gebruik nadat u een bestand hebt geselecteerd deze knop om de administratie te openen.
 

Annuleren
 



 

 

Bewerk Administratie
 
Via dit menu komt u bij alle functies om uw administratie naar wens aan te passen.
 

 
Gebruik onderstaande snelkoppelingen om naar het onderwerp te gaan:

Bedrijfsgegevens

Rekenschema

Dagboeken

Dagboeken invoerformulieren ontwerpen

Rapporten (Factuur/Pakbon) ontwerpen

Nieuw boekjaar aanmaken

BTW Tarieven en Instellingen

Aanmanings kop en voetteksten



 

 

Eigen teksten voor formulieren

Speciaal

Electronisch Bankieren instellen

Shop import configureren

Als een Factuur is afgedrukt dan kunt u die niet meer corrigeren tenzij deze optie aan gezet is.
 



 

 

Bedrijfsgegevens
 

Als u het corrigeren voor een afgesloten periode wilt vergrendelen dan kiest u hier de maand uit het
keuzelijstje

Het BTW nummer kan worden weergegeven in de Orders, Facturen en Pakbonnen

Als dit vakje op Ja staat, dan beginnen alle adresnummers automatisch met het telefoonnummer van
het betreffende land. Dat is erg handig, want dan ziet u direct in welk land de Relatie zit. 031432101 is
een Nederlands adres. 032543201 Belgie etc.

Dit is noodzakelijk als u meerdere adressen aan een bepaalde Relatie wilt koppelen. Denk aan
Afleveradressen of
Contactpersonen  op een andere adres.



 

 

Rekenschema
 
Het Rekeningschema is de electronische versie van een ouderwetse kaartenbak. Alle boekingen worden
gekoppeld aan een Rekening (kaart) van het Rekeningschema. Het Standaard Rekeningschema van XCount
heeft voor de meeste administraties voldoende kaarten om alles te kunnen boeken, maar in dit scherm kunt u
het helemaal naar wens aanpassen.
 

Maak een nieuwe groep of kaart.

Verplaats de geselecteerde groep of kaart omhoog.

Verplaats de geselecteerde groep of kaart omlaag.

Verwijder de geselecteerde groep of kaart.

Opslaan en sluiten.

Sluiten zonder op te slaan.

Met de cursor in de Selectie Groep wordt de groep of kaart geselecteerd.



 

 

In deze kolom kan de omschrijving van de groep of kaart opgegeven worden.

Elke kaart heeft een uniek nummer. Geef in deze kolom het rekeningnummer op.

Deze kolom toont hoeveel boekingen die al op deze kaart zijn. U kunt hier niets invullen.

In deze kolom staat of de kaart meestal Credit of Debet geboekt wordt. Het heeft verder geen invloed op
de gegevens.

De Doorboekrekening is erg belangrijk tijdens het overgaan naar een nieuw boekjaar. Zo ziet u dat ALLE
BTW bedragen naar kaart 1790 gaan in het nieuwe jaar. Alle overige BTW kaarten komen dan aanvankelijk op
0 te staan.

Het BTW tarief kunt u hier kiezen. Het keuzelijstje bevat de BTW percentages die zijn opgegeven in BTW
Tarieven en Instellingen.

Een kaart kan een bijzondere functie hebben zoals Debiteuren of Crediteuren. Als u bijvoorbeeld kaart
1300 Debiteuren kiest in een van de Dagboeken, dan weet XCount dat deze kaart is gekoppeld aan een lijst
met openstaande facturen van klanten. En kijk eens naar de BTW kaarten. Die hebben ALLEMAAL een speciale
functie waardoor XCount precies weet op welke kaart de BTW geboekt moet worden.
 
VERANDER NOOIT IETS AAN DE BTW KAARTEN zodat XCount de BTW op de juiste manier kan boeken!

In de kolommen Dagboek kunt u opgeven of de kaart zichtbar moet zijn in de keuzelijst van
grootboekkaarten. Het is gewoon voor het gemak tijdens het boekhouden. Als u bijvoorbeeld in het Kasboek
alle kaarten in het keuzelijstje zou krijgen dan is dat gewoon erg onhandig. U zult NOOIT op de kaart
Afschrijving Computers willen boeken met het Kasboek, dus zorgt u gewoon dat die kaart ook niet in het
Kasboek wordt weergegeven. Handiger en veiliger.



 

 

Dagboeken
 
Dagboeken zijn invoerschermen die speciaal ontworpen zijn om de verschillende taken optimaal te kunnen
uitvoeren. In dit scherm kunt u alle benodigde Dagboeken opgeven die u wilt gebruiken. In het hoofdstuk
Dagboeken worden verschillende dagboeken beschreven. Het opgeven van nieuwe dagboeken is erg eenvoudig.

Voeg een nieuw dagboek toe aan de lijst
 

Verwijder het geselecteerde dagboek uit de lijst. Als er al met het geselecteerde dagboek is gewerkt
komt er een melding:
 



 

 

 

Opslaan en sluiten.
 

Met de Annuleer knop sluit u het scherm. Er is dan niets veranderd aan de dagboeken lijst.

Keuzelijst met de nog beschikbare soorten dagboeken.
 

Met XCount kunt u ook een speciaal dagboek aanmaken waarmee u voor elke maand een automatische
voorraadcorrectie kunt doen. Volg de snelkoppeling naar Automatische Voorraad Correctie voor verdere uitleg.

De unieke naam die in de boekingen wordt opgeslagen. Deze mag maximaal 6 tekens lang zijn!

Geef een trefwoord of kies via het keuzelijstje de juiste kaart voor het geselecteerde dagboek.

De omschrijving wordt weergegeven in het Dagboekscherm. In het dagboek VERKOOP staat dus
Facturatie.
 



 

 

 

Wilt u niet dat het geselecteerde dagboek in het lijstje links van het Navigatiescherm getoond
wordt dan zet u dit gewoon uit. Als voorbeeld, het dagboek Beginbalans wordt misschien nooit
meer gebruikt. Alle dagboeken blijven wel beschikbaar via het hoofdmenu Dagboeken.

In XCount kunt u elk dagboek naar eigen wensen aanpassen in Dagboeken invoerformulieren
ontwerpen. Elk aangepast dagboek heeft een Formnummer en dat kan hier opgegeven worden.

Soms is het nodig om een bepaald dagboek in vreemde valuta te kunnen boeken. XCount boekt
intern alle bedragen in EURO, maar als u een vreemde valuta opgeeft voor een dagboek, dan
kunt u daar de bedragen in vreemde valuta invoeren. XCount slaat de koers per boekingsregel

op zodat achteraf altijd gezien kan worden tegen welke koers is geboekt.



 

 

Automatische Voorraad Correctie
 
Als u artikelen inkoopt, dan boekt u deze naar de balans. Maar als u daar een deel van verkoopt in een bepaalde
maand, dan zou u dus een voorraad correctie moeten maken van de balans naar het resultaat. Dat is soms heel veel
rekenwerk. XCount kan dit ook voor u doen met het speciale dagboek voor Voorraad Correctie.
 
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken ga dan als volgt te werk:
 

1. Kies Bestand->Bewerk Administratie->Rekeningschema
2. Plaats de cursor op de kaart 2090 en druk op de knop Nieuw
3. Verander de omschrijving in Voorraad Correctie
4. Zet de Systeem functie op VoorraadCorrectie
5. Zet alle dagboeken op Nee
6. Hier is het voorbeeld:
7.

8. Druk op de knop Opslaan
 
Nu nog even het dagboek aanmaken:
 

1. Kies Bestand->Bewerk administratie->Dagboeken
2. Druk op de knop Nieuw
3. Maak het soort dagboek Universeel
4. Kies in RekNr de kaart Voorraad Correctie waardoor de Naam automatisch zal veranderen in VRC37
5. Hier is het voorbeeld:



 

 

6.

7. Druk op de knop Opslaan
 
Nu kunt u het dagboek gebruiken. Lees meer in het onderwerp Voorraad Correctie



 

 

Dagboeken invoerformulieren ontwerpen
 
U kunt alle dagboeken zelf naar wens aanpassen. De dagboeken in deze voorbeeld administratie hebben
soms invoer vakjes die u niet nodig acht. Deze mag u in uw eigen administratie gewoon verwijderen.
 
Als eerste kiest u het dagboek wat u wilt aanpassen:
 

Dubbelklik in de lijst waardoor het Dagboek wordt geopend.
Lees verder in  Dagboek Facturatie aanpassen.
 

Annuleren.



 

 

Dagboek Facturatie aanpassen
 
Hier kunt u het Facturatiescherm naar wens aanpassen. U kunt invoervakjes toevoegen, verplaatsen of
verwijderen.
 

Een Formvariant is een aangepast invoerscherm voor een bepaald Dagboek. U kunt helemaal zelf
bepalen welke velden u wilt zien en op welke plek. Voordat u een aanpassing maakt moet u de
Formvariant in dit lijstje selecteren. XCount laat NIET toe dat Formvariant 1 wordt aangepast of

verwijderd zodat u altijd kan terugvallen op Formvariant 1.
 

Met deze knop maakt u een nieuwe Formvariant aan. Die is dan aanvankelijk een kopie van het
geselecteerde form. Daarna kunt u het naar wens aanpassen. De Formvariant die u daadwerkelijk gaat
gebruiken in een dagboek kunt u ook opgeven in het scherm Dagboeken



 

 

 

Verwijder de geselecteerde Formvariant.
 
XCount laat NIET toe dat Formvariant 1 wordt aangepast of verwijderd zodat je altijd kan terugvallen op

Formvariant 1.
 

Het lijstje Onzichtbare cellen toont alle onzichtbare cellen die u met het knopje (5) zichtbaar kan maken.
 

 Selecteer in het lijstje Onzichtbare cellen een cel die u zichtbaar wilt maken. Daarna
gebruikt u deze knop om de geselecteerde cel zichtbaar te maken. Na het zichtbaar maken

gebruikt u de verplaats knoppen (8) om de cel op de juiste plek te zetten.
 

 Selecteer in het lijstje Onzichtbare cellen een cel die u zichtbaar wilt maken. Daarna
gebruikt u deze knop om de geselecteerde cel zichtbaar te maken. Na het zichtbaar maken

gebruikt u de knoppen 10, 11, 12 en 13 om de cel op de juiste plek te zetten.
 

Het lijstje Zichtbare cellen toont alle cellen die zichtbaar zijn en die u met het knopje (6) onzichtbaar
kan maken.

 

Met deze 4 knopjes kunt u de cel (die is geselecteerd in het lijstje Zichtbare cellen) verplaatsen.
 

Elke cel heeft een Label die aangeeft wat voor cel het is. Soms wilt u er een uitzetten zoals bij de
Datumvelden voor de maand en het jaar.

 

Tijdens het invoeren van een boeking kunt u met de Tabtoets naar het volgende veld springen. Met dit
knopje kunt u zelf de volgorde bepalen en ook naar welk vakje u wilt met de Tabtoets. Zodra u dit
knopje indrukt wordt de lijst met cellen leeggemaakt. Direct daarna moet u in de eerste cel clicken.

XCount bevestigt dat door een ! naast het vakje te plaatsen. Dan clickt u op de cel die de volgende moet
worden. Dit herhaalt u net zolang totdat u alle cellen die u wilt benaderen met de Tabtoets hebt genummerd.
Als laatste clickt u nogmaals op de knop Zet tabs en kunt u weer verder met andere aanpassingen.

 

Cellen zitten in de Header van het Dagboekscherm. Deze cel is voor het Afleveradres.

De kolommen zitten in het werkblad van het Dagboekscherm.
 

Het lijstje Onzichtbare kolommen toont alle onzichtbare kolommen die u met het knopje (14) Zichtbaar
kunt maken.

 

Maak de kolom die in het lijstje Onzichtbare kolommen is geselecteerd zichtbaar.
 



 

 

Maak de kolom die in het lijstje Zichtbare kolommen is geselecteerd onzichtbaar.
 

Het lijstje Zichtbare kolommen toont alle zichtbare kolommen die u met het knopje (15) onzichtbaar
kunt maken.

 

Verplaats de kolom die in het lijstje Zichtbare kolommen is geselecteerd naar links.
 

Verplaats de kolom die in het lijstje Zichtbare kolommen is geselecteerd naar rechts.
 

Gebruik deze knop om alles op te slaan en het Dagboekvenster te sluiten. Er is hier GEEN knop voor
Annuleren. Om te Annuleren moet u XCount sluiten.

 



 

 

Rapporten (Factuur/Pakbon) ontwerpen
 

Kies een dagboek uit de lijst.
 

Bevestig om door te gaan naar het Bewerkscherm.
 

Als u een bepaalde factuur wilt zien tijdens het bewerken dan kiest u hier een stuknummer.
 

In XCount kunt u meerdere variaties voor een bepaald Dagboek maken. Dit kan nodig zijn als u met
meerdere handelsnamen naar buiten wilt treden en daar dus ook een aparte factuur voor wilt
ontwerpen en afdrukken. In Adressen kunt u in het vakje FactuurAfdruk de variant opgeven.

 

 

Annuleren.
 



 

 

Standaardwaarden
 

Het soort object geeft een lijstje met verschillende objecten.
 

Een object toevoegen uit de lijst Standaardwaarden.
 



 

 

Het geselecteerde object verwijderen.

Opslaan en Sluiten.

De voorbeeldfactuur.

Lijstje met geplaatste Standaardobjecten.

6 vakjes voor het verplaatsen van het geselecteerde object.



 

 

Keuzelijstje waarmee u het lettertype kunt veranderen van het geselecteerde object.
 

Pas hiermee de kleur aan van het geselecteerde object.
 

Elk object heeft een Label. Dit kunt u uitzetten en er al of niet een eigen tekst of afbeelding voor in de
plaats zetten.

Links of rechts uitlijnen t.o.v. het object.

Keuzelijstje waarmee je het lettertype kan veranderen van de Label van het geselecteerde object zoals
bij punt 8.

Pas hiermee de tekstkleur aan van de Label van het geselecteerde object zoals bij punt 9.

6 vakjes voor het verplaatsen van de Label t.o.v. het geselecteerde object.
 



 

 

De Regels en Kolommen

Voor uitleg van de velden die hier niet besproken worden kunt u naar het scherm Standaardwaarden.
 

Kies uit de lijst het object wat je wilt toevoegen:
 



 

 

Met het lijstje van geplaatste objecten kunt u een object selecteren.
 

Met dit aankruisvakje kunt u de kolommen zichtbaar maken. Deze worden NIET afgedrukt maar
dienen als hulplijnen tijdens het ontwerpen.



 

 

Lijnen en Vlakken

 
Voor uitleg van de velden die hier niet besproken worden kunt u naar het scherm Standaardwaarden.
 

Met deze knop kunt u een lijn toevoegen. Kies horizontaal of vertikaal en druk op OK. De nieuwe lijn
hangt nu aan de cursor en kan op de juiste plek gezet worden.
 

Kies uit het lijstje een pendiameter van 0,15 mm tot maximaal 30 cm. Als u een vlak wilt plaatsen
van 10 x 10 cm, dan maakt u de lijndikte 100 mm en de lengte 100 mm.
 



 

 



 

 

Afbeeldingen
 

 
Voor uitleg van de velden die hier niet besproken worden kunt u naar het scherm Standaardwaarden.
 

Gebruik deze knop voor het plaatsen van een afbeelding. U kunt dan een afbeelding ophalen,
vergroten of verkleinen en op de juiste plek zetten. XCount maakt een map BMP in de map van de
administratie en bewaart daar een kopie van de afbeeldingen.

 



 

 



 

 

Eigen teksten

 
Voor uitleg van de velden die hier niet besproken worden kunt u naar het scherm Standaardwaarden.

U kunt eigen teksten maken in diverse talen met Eigen teksten voor formulieren en deze op elke
gewenste plek plaatsen. XCount kiest dan tijdens het afdrukken automatisch de tekst in de taal van
de geaddresseerde.

 



 

 



 

 

Nieuw boekjaar aanmaken
 
Met deze functie maakt u een nieuw boekjaar aan voor de huidige administratie. Er wordt een nieuwe database
gemaakt en de balans wordt automatisch in het nieuwe boekjaar aangesloten op het huidige boekjaar. Het
Rekeningschema, de Dagboeken, de Adressen, de Offertes, de Orders en de Pakbonnen gaan allemaal mee naar
de nieuwe database.
 

Controleer eerst of het nieuwe boekjaar er nog niet is aan de hand van het lijstje. Is het nog niet
gemaakt, druk dan op de knop Start. XCount sluit dan alle administraties die evt nog openstaan, maakt
een nieuwe administratie aan en opent deze.

 

Annuleren.
 



 

 

BTW Tarieven en Instellingen
 

 
Met het scherm BTW Tarieven en Instellingen stelt u alle gegevens voor de BTW in.
 
Alle reeds gemaakte boekingen blijven onaangetast.
 
Bij alle nieuwe boekingen wordt het hier ingevulde BTW percentage gebruikt.
 
Let op! Bij achteraf corrigeren, want dan wordt het hier ingestelde BTW tarief ook gebruikt.
 
Let op! Als u het BTW formulier oproept, dan wordt daar het hier ingevulde BTW percentage getoond!
 

 



 

 

Aanmanings kop en voetteksten
 
Als er facturen openstaan die al betaald hadden moeten zijn kan het soms helpen om daar aanmaningen
voor te maken. In elke aanmaning zit een Koptekst en een Voettekst. Deze kunt u hier eenvoudig maken.
 

 
 



 

 

Eigen teksten voor formulieren
 
Soms wilt u op een factuur of pakbon bepaalde teksten plaatsen. Deze kunt u hier eenvoudig maken.
XCount kiest op basis van het adres de juiste taal. Vreemde talen zijn Engels en Frans.
 

 
 



 

 

Speciaal
 

 
Gebruik onderstaande links om naar het desbetreffende onderwerp te gaan:
 

1. Importeer Rekeningschema
2. Importeer Adressen
3. Importeer Adressen van externe database
4. Importeer Artikelen van ShopFactory database
5. Importeer Exact CSV bestanden
6. Opschonen en herstel van Indexen
7. Importeer Oosterberg Artikelenbestand

 



 

 

Importeer Rekeningschema
 
Hier kan kunt u een Rekeningschema van een andere XCount administratie importeren.
 

 
 
 



 

 

Importeer Adressen
 
Hier kunt u alle adressen uit een andere XCount administratie importeren.
 

 
 
 



 

 

Importeer Adressen van externe database
 
Om adressen uit een administratie van een ander merk dan XCount zijn speciale instructies nodig.
Het is dan nodig om kontakt op te nemen met de XCount helpdesk.
 

 
 



 

 

Importeer Artikelen van ShopFactory database
 
Hoewel XCount tijdens het importeren van orders automatisch het artikelenbestand aanvult kan het nuttig zijn om alle
artikelen van de Webshop vooraf te importeren. Het voordeel is dat u dan al die artikelen kan groeperen in verschillende
omzetgroepen waardoor u een beter beeld krijgt van uw zaken. Let er op dat artikelen met opties niet apart als artikel
geimporteerd kunnen worden. U kunt deze wel in het artikelenbestand van XCount krijgen als u via de webshop een
bestelling maakt met alle artikelen die opties hebben. Deze order kunt u dan verwijderen zonder verder te verwerken.
 
Het artikelenbestand wordt bijgewerkt met alle artikelen die in de ShopFactory database staan. Nieuwe artikelen worden
toegevoegd en bij reeds bestaande artkelen wordt alleen de prijs en de omschrijving bijgewerkt.
 
Als XCount de database niet kan vinden dan krijgt u de onderstaande foutmelding:

 
Er zijn 2 verschillende import mogelijkheden.

1. Import van alle artikelen zonder Opties zoals Kleur en Maat
2. Import van alle artikelen met Opties via een stkLevel.txt bestand

 
Import methode 1 (zonder Opties)
 
Er worden 2 tabellen gebruikt om de import mogelijk te maken. De
velden die XCount gebruikt zijn als volgt:
 
XCount ShopFactory Opmerking

btblArtikelen.Groep productBase.PriceCode Optioneel. Als niet alle artikelen hetzelfde BTW tarief hebben
en de prijzen in ShopFactory Inclusief BTW zijn dan kan
XCount de prijs berekenen aan de hand van het BTW tarief
van de Grootboekkaart (Geen, Laag of Hoog).

btblArtikelen.Code productBase.ItemNumber Verplicht

btblArtikelen.OmschrijvingproductLang.Name Verplicht. (waarbij productLang.LangName = nl)

btblArtikelen.Verkoop productBase.Price Verplicht. De Verkoopprijs wordt omgerekend naar Excl. BTW

btblArtikelen.InkoopCode productBase.DistributerCode Optioneel

btblArtikelen.InkAdrCd productBase.PreferredSupplierOptioneel
 
Import methode 2 (met Opties via een stkLevel.txt bestand)
 
Heeft u in de ShopFactory webshop Opties gebruikt zoals Maat en Kleur, dan kan XCount die artikelen niet zomaar
importeren omdat ShopFactory voor al die verschillende Opties slechts een en hetzelfde ItemNumber gebruikt en daar
kan je niet mee automatiseren. Echter, als in de webshop ook met voorraden wordt gewerkt, dan is er op de website een
bestand te downloaden met de naam stkLevel.txt en daar hebben alle opties wel een eigen code. Als XCount ook de
voorraden moet bijhouden, dan wordt een kopie van dit bestand in de map van de administratie geplaatst. Als XCount
dit bestand ziet, dan wordt altijd Import Methode 2 gebruikt omdat we graag voor elke Optie een eigen artikel willen
hebben. Dan kan de voorraad ook goed bijgehouden worden voor elke Optie. En ook is het dan mogelijk om de juiste
InkoopCode in het artikelenbestand op te geven zodat we automatisch kunnen inkopen zonder verdere rompslomp en
evt. fouten.



 

 

 
XCount ShopFactory Opmerking

btblArtikelen.Groep productBase.PriceCode Optioneel. Als niet alle artikelen hetzelfde BTW tarief
hebben en de prijzen in ShopFactory Inclusief BTW
zijn dan kan XCount de prijs berekenen aan de hand
van het BTW tarief van de Grootboekkaart (Geen,
Laag of Hoog).

btblArtikelen.Code stkLevel Verplicht

btblArtikelen.OmschrijvingproductLang.Name + Optienamen Verplicht. (waarbij productLang.LangName = nl)

btblArtikelen.Verkoop productBase.Price + Optieprijzen Verplicht. De Verkoopprijs wordt omgerekend naar
Excl. BTW

btblArtikelen.InkoopCode  Niet beschikbaar

btblArtikelen.InkAdrCd productBase.PreferredSupplier Optioneel



 

 

Importeer Exact CSV bestanden
 
Met Exact kan men csv bestanden aanmaken. Deze kunt u dan importeren met XCount.
Als dit nodig is dan kunt u kontakt opnemen met de helpdesk van XCount.
 

 
 



 

 

Opschonen en herstel van Indexen
 
Omdat u in XCount achteraf erg veel kan corrigeren en orders of facturen verwijderen kan het zijn dat er
oude koppelingen achterblijven in de administratie. Deze worden volkomen hersteld met deze functie.
 

 
 



 

 

Importeer Oosterberg Artikelenbestand
 
Oosterberg is een groothandel voor de Elektro die het aantrekkelijk maakt om alles bij hun in te kopen.
Vandaar deze functie. Let er wel op dat alle bestaande artikelen worden verwijderd wanneer u deze import
uitvoert.
 

 
 



 

 

Electronisch Bankieren instellen
 
Met het inlezen van bankafschriften kunt u enorm veel werk besparen. XCount herkent de bovenstaande
15 soorten bankafschriften automatisch. Als u met bladeren een bestand hebt opgegeven dan ziet u
direct of XCount het kan inlezen. Als dat het geval is dan wordt meteen het rekeningnummer bij die
bank weergegeven in het vakje Rekeningnummer. Ook het bestandsformaat wordt getoond in het vakje
Bestandsformaat. Als deze kloppen dan kunt u veilig importeren in het bijbehorende bankboek.
 

 
 



 

 

Shop import configureren
 

Met XCOUNT kunt u in principe een onbeperkt aantal webshops in een enkele administratie inlezen. Met
dit keuzelijstje bepaalt u welke shop u gaat controleren of instellen.

 

Met de knop Nieuw kunt u een webshop toevoegen.
 

Met de knop Wijzig kunt u achteraf de naam van de geselecteerde shop aanpassen.
 

Met de knop Verwijder wordt de geselecteerde webshop volledig uit de administratie verwijderd. Dit
heeft geen invloed op de reeds ingelezen orders van die shop.

 

Hier is met zorg en vakbekwaamheid een lijst van grootboekkaarten samengesteld waardoor u zonder
enige boekhoudkennis toch alles wat aan orders wordt ingelezen op de juiste rekeningen in de
administratie boekt.

 

Hier kiest u het merk van de geselecteerde webshop, vul de gebruikersnaam en toegangscode in.
 

Normaal gesproken zijn alle webshops gebaseerd op BTW hoog tarief.
 



 

 

U kunt importeren naar Offertes, Orders of direct naar Facturen. Direct naar Facturen is wel de kortste
weg, maar dan mist u de kracht van de OrderManager van XCount waarin u de status van elke order
kunt bijhouden en controleren.

 

Dit vakje is slechts beschikbaar als geheugensteuntje en heeft verder geen functie.
 

Levert de webshop aan de consument dan zijn de prijzen incl btw (B2C) anders zonder btw (B2B).
 

Hier kunt u bladeren naar de ShopFactory database. Het eigenlijke importeren gaat via Importeer
Artikelen van ShopFactory database.

 
 



 

 

Achteraf onzichtbaar bewerken toestaan
 
Soms is het nodig om achteraf een boeking te corrigeren. XCount staat dat niet altijd toe. Zodra een
factuur wordt afgedrukt dan wordt deze vergrendeld maar met deze optie kunt u die vergrendeling tijdelijk
uitschakelen.
 

 
 



 

 

Importeer Shop Orders
 
Voordat XCount orders gaat importeren van de webshops wordt onderstaand scherm getoond zodat u weet
dat alles goed werkt en u kunt zien hoeveel orders er zijn geplaatst. Met de knop Importeren komt u in het
volgende scherm waar de u de adressen kunt controleren en als dat nodig is corrigeren.
 
 

 
Alle adressen die nog niet in het adressenbestand van de administratie voorkomen of geteeltelijk
overeenkomen met adressen in de administratie worden vooraf getoond. Onderstaand adres lijkt wel op een
door XCount gevonden adres, maar dit is duidelijk een andere klant. De naam, het huisnummer en het e-mail
adres wijken immers af.
 



 

 

 
Na het corrigeren van het nieuwe adres drukt u op de knop "Dit nieuwe adres toevoegen en gebruiken" waarna
de order wordt ingelezen. U hoeft natuurlijk niet alle schoonheidsfoutjes er uit te halen, maar dit is slechts een
voorbeeld.
 



 

 

 
Hier ziet u het volgende adres. Er is geen enigzins gelijk adres gevonden en alles is netjes door de klant
ingevuld dus dit adres gewoon toevoegen en gebruiken.



 

 

 
Als alle orders zijn ingelezen dan kunt u met de Manager de orders controleren en afhandelen
 
 



 

 

BTW
 
Met deze opties kunt u als u een Mailbox hebt bij de Belastingdienst direct de BTW opgeven.
Ook kunt u berichten lezen in de Mailbox van de Belastingdienst.
 

 
 
BTW verzenden
BTW Berichten



 

 

BTW verzenden
 
Kies de juiste optie en druk op de OK knop waardoor de opgave via een door de Balastingdienst geleverde
module veilig wordt verzonden.
 
De ICP opgave is een aparte opdracht die eenmaal per kwartaal opgegeven kan worden.
 

 
 



 

 

BTW Berichten
 
De Belastingdienst stuurt berichten om u er aan te herrinneren dat u een bepaalde opgaaf moet doen of
gedaan hebt Als er berichten zijn dan kunt u die hier lezen en als u wilt verwijderen.
 

 



 

 

Afdruktaken
 
Via dit scherm kunt u in een keer alle boekingen uitprinten, maar u kunt ook een bepaalde groep
samenstellen. De getallen tussen haakjes geven het aantal boekingsregels aan. Met de kalenders kunt u
een periode instellen. Met de muis kunt u een kaart aan en uitzetten. Alleen de kaarten met regels worden
afgedrukt.
 

 
Hier zijn kaart 1800, 4480 en 4505 geselecteerd en kunnen worden afgedrukt met de OK knop.
 



 

 

 



 

 

Mijn PDF bestanden
 
Alle PDF bestanden worden in de speciale map PDF Bestanden opgeslagen en kunt u hier snel vinden en
openen.
 

 



 

 

Persoonlijke instellingen
 
Persoonlijke instellingen zijn kleine aanpassingen in het gedrag van XCount en zijn niet gebonden aan een
bepaalde administratie.
 
Persoonlijke instellingen opstarten
Persoonlijke instellingen overig
 



 

 

Persoonlijke instellingen opstarten
 

Wilt u dat XCount opstart met de laatst geopende administratie dan het vakje aankruisen.
 

Hier kunt u een ander lettertype opgeven voor de Dagboeken.

Als u de taakbalk niet wilt gebruiken dan kunt u die uitschakelen.

 

De Statusbalk zit helemaal onderin het XCount scherm en geeft soms korte informatie over de status
van het programma. U kunt die zichtbaar maken door het vakje aan te kruisen.
 

U kunt XCount ten alle tijde op Volledig scherm zetten, maar als u wilt dat XCount altijd opstart met
volledig scherm dan kan kunt u dit vakje aankruisen.

 

Om te voorkomen dat iedereen zomaar XCount kan starten kunt u hier een wachtwoord opgeven.
 



 

 

Persoonlijke instellingen overig
 
Dit scherm heeft geen verdere uitleg nodig.
 

 



 

 

Systeemconfiguratie
 
Bij Systeemconfiguratie gaat het over Bestanden en Printers.
 
Systeemconfiguratie Bestanden en Mappen
 
Systeemconfiguratie scherm
 



 

 

Systeemconfiguratie Bestanden en Mappen
 

U kunt zelf bepalen op welke plek de administratie(s) worden opgeslagen. Dit kan op een andere
harde schijf of zelfs op een andere computer in een netwerkje. XCount werkt het snelst als de
administratie op een lokale harde schijf wordt opgeslagen. Een netwerk geeft altijd nog behoorlijk

veel vertraging bij iets grotere administraties. Zet liever de reservebestanden op een andere schijf of
computer via een netwerk.

 

Het is sterk aan te raden om altijd reservebestanden op te laten slaan na het afsluiten van een
administratie. U kunt zelf bepalen hoeveel reservebestanden er bewaard worden. In het voorbeeld
worden de laatste 10 reservebestanden bewaard.

 

De map voor reservebestanden wordt aanvankelijk op dezelfde schijf ingesteld, maar het is beter om
een andere schijf of computer te kiezen.

 

Bij het exporteren van gegevens naar Excel kunnen bedragen op sommige computers fout worden
weergegeven als de bedragen als valuta ingesteld zijn en groter dan 1000 euro. Dit hangt helemaal
af van de instellingen van de gebruikte Windows versie en instellingen binnen Excel.

 
 

 



 

 

Systeemconfiguratie Printers
 
Dit scherm spreekt voor zich. De overige taken zijn de grootboekkaarten etc.
 

 



 

 

Landgegevens ISO 3166
 
Dit scherm geeft informatie over bijana alle landen. Het heeft verder geen functie in XCount.
 

 



 

 

Vreemde valuta
 
Als u te maken hebt met vreemde valuta dan kunt u via deze tabel valuta aanpassen.
 
Merk op dat de eurolanden er nog steeds in staan omdat de euro nog steeds kan verdwijnen...
 

 



 

 

Recentelijk geopende administraties
 
Steeds als u een administratie opent zet XCount een snelkoppeling in het menu Bestand waardoor u snel en
zeker een vorige administratie kunt openen.
 



 

 

Programma afsluiten
 
Na het sluiten van XCount wordt er gezocht naar automatische updates.
 
Al er een nieuwe update is dan kunt u die met 1 muisklik binnen 5 seconden installeren.
 



 

 

Relaties
 
Relaties bestaan uit klanten en leveranciers met hun contact personen.Er zijn diverse manieren om een
relatie snel te vinden en alle acties zoals leveringen, betalingen, orders, pakbonnen ect. op te vragen.
 

Ga via onderstaande snelkoppelingen naar:
 

1. Het adressenscherm
2. Alle adressen
3. Alle klanten
4. Klanten op artikel
5. Klanten op artikelgroep
6. Alle Leveranciers
7. Leveranciers op artikel
8. Leveranciers op artikelgroep

 



 

 

Over Adressen
 
Elk adres heeft 32 velden met omschrijving zoal Naam, Plaats enz.
 
In onderstaande afbeelding worden alle velden getoond en uitgelegd.
 

 
1 AdresID 9 tekens Uniek nummer. Is gekoppeld aan Facturen en Betalingen. Kan als volgt

worden opgedeeld in 3 blokken:
1. Eerste 3 tekens is LandCode.
2. Volgende 4 tekens Adresnummer in dat land.
3. Laatste 2 tekens Subadresnummer.
Dit kunt u instellen in Bedrijfsgegevens.

2 Is het een Crediteur Ja/Nee Leverancier die u op factuur wilt leveren.

3 Is het een Debiteur Ja/Nee Klant die op factuur mag kopen.

4 Afleveradres Ja/Nee Plek waar afgeleverd kan worden.

5 Werkplek Ja/Nee Nodig voor support op geleverde producten.

6 Naam 50 tekens Bedrijfsnaam van de relatie.



 

 

7 Straat 50 tekens Straat en Huisnummer.

8 Postcode 10 tekens  

9 Woonplaats 50 tekens  

10 Telefoon 20 tekens  

11 GSM 20 tekens  

12 Telefax 20 tekens  

13 Afdeling 50 tekens  

14 CPTitel 15 tekens Voorzetsel voor Contactpersoon.

15 CPVoornaam 15 tekens Voornaam van Contactpersoon.

16 CPAchternaam 30 tekens Achternaam van Contactpersoon.

17 LandCode 4 tekens Het telefoonnummer voor dat land. Is dit een EG land en is er een
BTWnummer dan wordt de BTW verlegd naar Import/Export binnen de EG.
Is dit een land buiten de EG dan wordt de BTW verlegd naar Import/Export
buiten de EG..

18 ValutaCode 4 tekens Via keuzelijst met alle landen. Eurolanden = EUR.

19 TaalCode 4 tekens Nederlands, Engels of Frans. Vertaalt de Factuur etc.

20 BTWNr 20 tekens Noodzakelijk voor import en export binnen de EG.

21 BTWType 2 tekens Normaal of Vrijgesteld indien onderaannemer of Artikel 23 Import buiten
EU

22 FactuurAfdruk 1 t/m 5 Bepaalt welke factuurlayout wordt gebruikt voor dit adres.

23 Bank1 12 tekens  

24 Bank2 12 tekens  

25 EMail 50 tekens  

26 KortingsPercentage 0 t/m 99%  

27 Betalingstermijn 0 t/m 60 dagen Wordt gebruikt bij Atomatisch maken van Aanmaningen.

28 Extra1 50 tekens Vrij te gebruiken.

29 Extra2 50 tekens Vrij te gebruiken.

30 Extra3 50 tekens Vrij te gebruiken.

31 Extra4 50 tekens Vrij te gebruiken.

32 Extra5 50 tekens Vrij te gebruiken.



 

 

Artikel 23 Import buiten EU
 
Overgenomen van de website van de Belastingdienst (juni 2012)
 
Import buiten EU
 
Export naar en import vanuit niet-EU-landen. Bij export van goederen naar niet-EU-landen brengt u 0% btw
in rekening. Bij import van goederen uit niet-EU-landen, moet u deze aangeven bij de Douane. Over die
goederen betaalt u onder andere invoerrechten en btw. Hoe u btw berekent als u zakendoet buiten de EU
leest u bij Btw berekenen als u zakendoet buiten de EU.
 
Importeert u regelmatig goederen vanuit niet-EU-landen? Dan kunt u ons vragen om een vergunning artikel
23. Met deze vergunning berekent u zelf de btw over deze goederen, en geeft die aan op uw btw-aangifte.
 
Artikel 23 aanvragen
 
 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/zakendoen_buiten_de_eu/zakendoen_buiten_de_eu
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/zakendoen_met_het_buitenland/zakendoen_buiten_de_eu/aangifte_doen_als_u_zakendoet_buiten_de_eu/aangifte_doen_als_u_goederen_importeert_uit_niet_eu_landen/vergunning_artikel_23_aanvragen


 

 

Het Adressenscherm
 

In de kolom Zoekfilter kunt u op elk veld een trefwoord geven. Zelfs als u een adressenbestand van
tienduizenden klanten hebt dan vindt u een klant nog steeds razend snel. Ook kunt u gemakkelijk een
groep klanten selecteren in een bepaalde plaats of land.

 

Met de knop Lijstje worden alle adressen getoond die via het Zoekfilter zijn gevonden. In het lijstje kunt
u ook weer een trefwoord opgeven waardoor de selectie nog kleiner wordt. Met de knop Naar Excel
worden deze adressen met alle velden in Excel geplaatst.



 

 

 
Met hetTrefwoord com blijven er nog maar twee adressen over.
 

 
Met de knop Naar Excel worden de adressen naar Excel geexporteerd. Excel wordt direct geopend.
 



 

 

Ga naar het eerste adres in het lijstje.
 

Ga naar het vorige adres in het lijstje.
 

Ga naar het volgende adres in het lijstje.
 

Ga naar het laatste adres in het lijstje.
 

Met deze knop maakt u een nieuw adres aan. Eerst kiest u het land en daarna vult u de resterende
velden in.
Als laatste bepaalt u of het een Crediteur (Leverancier) is of een Debiteur (Klant)

 
Merk op dat het AdresID (Uniek nummer voor dit adres) door XCount is ingevuld.
 



 

 

 
Zodra u op de OK knop drukt komt u terug in het adressenscherm waarin u alle andere velden kunt invullen.

Nieuw Subadres voegt een nieuw adres toe aan een bestaand adres.
Dat kan een Magazijn zijn of een extra contactpersoon op een bepaalde werkplek.

Met de Verwijderknop kunt u ongebruikte adressen verwijderen.

Met de Etiketknop kunt u even snel een Etiket afdrukken met de daarvoor geselecteerde printer.
De printer kunt u opgeven in Systeemconfiguratie Printers.

Sluit het adressenscherm.

In het Memoveld kunt u notities maken over afspraken.

De Kaart toont alle boekingen die in de loop der jaren zijn gemaakt op dit adres.
Dat is handig als u wilt zien of er soms MEMO boekingen zijn gemaakt die meestal aangeven
dat er problemen zijn geweest zoals het boeken van betalingsverschillen.

 



 

 

Bij Leveringen ziet u alles wat er in de loop der jaren is geleverd op dit adres.
 

Bij Betalingen ziet u direct de openstaande posten en het betaalgedrag voor dit adres.
 

Bij Offertes ziet u alle offertes naar dit adres.

Bij Orders ziet u alle Orders naar dit adres.

Bij Pakbonnen ziet u alle Pakbonnen naar dit adres.

Bij Aanmaningen ziet u alle aanmaningen naar dit adres.

De knop Naar Excel stuurt alle gegevens die in het infoscherm staan naar Excel.
Excel wordt dan direct geopend met een nieuw werkblad.
 

Dit is het infoscherm waarin Kaart, Leveringen en Betalingen getoond worden.
 



 

 

Alle Adressen
 
Met deze menu optie krijgt u toegang tot alle adressen die in de administratie aanwezig zijn. Op deze pagina
ziet u hoe snel u een bepaald adres kunt vinden. Het kan een Klant of Leverancier zijn. Zelfs al heeft u 50000
adressen dan kunt u nog steeds heel snel iemand vinden dankzij de vele Zoekfilters.
 

Om snel een relatie te vinden kunt u via het zoekfilter trefwoorden opgeven voor alle velden. U kunt dus
op Naam, Straat, Postcode, Land, email etc. zoeken. In dit voorbeeld is het trefwoord eur in het veld
Naam  waardoor alle adressen die eur in de Naam hebben in een keuzelijstje worden getoond. In dat

lijstje zit ook weer een filter. Zou u daar utr invullen dan blijven alleen nog de twee adressen met eur en utr
over.
 



 

 

Met de knop Lijstje kunt u het lijstje opnieuw openen. U ziet dan weer alle adressen met eur in de
Naam.
 

 
 



 

 

Alle Klanten
 
Kiest u alle klanten dan worden alle adressen getoond die als Debiteur in het adressenbestand zijn opgegeven
en die ook daadwerkelijk iets afgenomen hebben.
 

 
Met de knop Naar Excel wordt Excel geopend met de groep klanten die in het lijstje staan.
 



 

 



 

 

Klanten op Artikel
 
XCount toont eerst een lijst met alle artikelen die reeds verkocht zijn. Het aantal per artikel ziet u aan het
einde van de artikelnaam tussen haakjes staan.
 

Kies hier een artikel.

Bevestig met de knop Selecteer waardoor alle klanten die dit artikel hebben afgenomen in de
adressenlijst komen.
 

 



 

 

Lijstje met Klanten op Artikel
 

 
Er zijn 17 klanten gevonden die dit artikel hebben afgenomen.
 

Met een Trefwoord kunt u de selectie verkleinen waardoor u in een groot bestand sneller een adres kunt
vinden.

 

Met de Selecteer knop gaat u door naar het Adressenscherm.
 

Met de knop Naar Excel worden deze adressen naar Excel geexporteerd.
 



 

 

Annuleren.

 



 

 

Klanten op Artikelgroep
 
XCount toont eerst een lijst met alle artikelengroepen die reeds verkocht zijn. Het aantal per groep ziet u aan
het einde van de groepnaam tussen haakjes staan.
 

 
Na het selecteren van een groep komt het adressenscherm met alle klanten die uit deze groep gekocht hebben.
Met de knop Lijstje ziet u al deze adressen.
 



 

 

 
Wilt u iets met al die adressen doen in Office dan kunt u ze met de knop Naar Excel exporteren.
 



 

 



 

 

Alle Leveranciers
 
Deze optie werkt het zelfde als beschreven in Alle adressen.
 



 

 

Leveranciers op Artikel
 
Zie de uitleg bij Klanten op artikel.

 



 

 

Leveranciers op Artikelgroep
 
Zie de uitleg bij Klanten op artikelgroep.



 

 

Artikelen
 
XCount heeft een eenvoudig en praktisch artikelenbestand met 13 velden:
 
1 RekNr De kaart waarop het artikel geboekt wordt bij verkoop (8xxx).

2 Artikel De artikelcode mag ook een BARCODE zijn en is dan te gebruiken met een
Barcode Reader.

3 Eenheid De eenheid is een vrij te gebruiken tekstveld zoals kilo, gram of liter.

4 Aantal Het aantal kan ook decimaal, dus 1,25 gram is gewoon mogelijk.

5 Omschrijving Vrije omschrijving.

6 Prijs De prijs per eenheid.

7 Inkoop De inkoopprijs per eenheid.

8 Min. Minimaal op voorraad houden.

9 Max. Maximaal op voorraad aanvullen. Zet op -1 als het artikel niet meer leverbaar is.

10 Ink.Code De inkoopCode van de leverancier.

11 Inkp.AdresID Koppeling naar een leverancier in het adressenbestand.

12 Ink.RekNr De kaart waarop het artikel geboekt wordt bij inkoop (7xxx).

13 Aut Bij inkoopfactuur aantal toevoegen. Bij verkoopfactuur aantal aftrekken.
 

 
Ga via onderstaande snelkoppelingen naar de uitleg van:
 

1. Bewerken
2. Selecteren

 



 

 

Bewerken
 

Alle verkopen worden geboekt op kaarten uit de 8 groep. Deze groepen kunt u naar wens aanpassen in
Rekenschema. U kunt groepen toevoegen, verwijderen en omschrijvingen naar wens aanpassen. Ook
het BTW percentage geen, laag of hoog kunt u gemakkelijk zelf instellen.

In het Filter voor omschrijving kunt u een trefwoord invullen. Alle artikelen die het trefwoord niet hebben
worden verborgen.

De lijst met artikelen die bij de geselecteerde groep horen en die ook het trefwoord in de omschrijving
hebben. U kunt alle velden hier naar wens bewerken. Let op dat elke verandering direct in de database
wordt opgeslagen. Er is geen undo mogelijkheid.

Als u een nieuw artikel aanmaakt, dan wordt dat een kopie van het geselecteerde artikel, maar het
artikelnummer wordt dan verhoogd. Omdat alle velden van het nieuwe artikel voortkomen uit het
geselecteerde artikel hoeft u bijna nooit alle velden zelf in te vullen.

Een artikel verwijderen. XCount laat verwijderen niet toe als er reeds op dit artikel is geboekt.

Met de knop Besteladvies worden alle artikelen getoond waarbij het aantal minder is dan in het veld Min.
is opgegeven.

Is de administratie gekoppeld aan een webshop, dan kunt u de voorraden in de shop gelijk maken aan
de voorraden in het artikelenbestand. Hebt u aantallen veranderd dan zal XCount bij het sluiten van
het scherm vragen of de voorraden op de webshop bijgewerkt moeten worden.

Met de knop Naar Excel worden de getoonde artikelen in Excel getoond. Kiest u bij Omzetgroepen voor
Alles, dan exporteert u dus heel simpel alle artikelen naar Excel.



 

 

Via het keuzelijstje Veld voor Filter kunt u een selectie maken op een van de velden. Dit werkt samen
met het lijstje Waarde voor Filter. Stel dat u alle artikelen wilt tonen die aan een bepaalde leverancier
zijn gekoppeld dan kunt u dat dus met deze lijstjes gemakkelijk doen.

Kies hier een waarde uit voor het Filter. Zie uileg bij punt 9.
 

Extra filter om de selectie nog naukeuriger te maken. Zie punt 9.
 

Zie punt 9 en 11.
 

Sluit het artikelenscherm.
 

Het venster op volledige schermgrootte weergeven.



 

 

Selecteren
 
In dit scherm kunnen artikelen niet bewerkt worden. Het is dus veilig zoeken naar een bepaald artikel.
 

Kies hier een omzetgroep.

Geef een trefwoord op om een artikel snel te vinden.

Selecteer hier een artikel.

Zie Bewerken.

Zie Bewerken.

Zie Bewerken.



 

 

Zie Bewerken.

Het venster op volledige schermgrootte weergeven.

Venster sluiten.
 

Annuleren.

 



 

 

Dagboeken
 
Een administratie is een systeem waarin alle gegevens over het bedrijf goed geordend worden opgeslagen.
Daarvoor heeft XCount een aantal verschillende soorten invoerschermen die perfect bij de verschillende
invoer taken passen. Deze invoerschermen noemen we de Dagboeken. Om een kasbon in te boeken gebruikt
u het Dagboek KAS, een bankafschrift invoeren doet u met een Bankboek waarmee u zelfs een geheel
afschrift automatisch kan importeren van de Bank. Om een Factuur te maken heeft u weer een ander scherm
met vakjes voor het Factuur en Aflever adres van de klant. Enz.
 
In onderstaande afbeelding ziet u de dagboeken die in de voorbeeld administratie gebruikt worden. Bij
Inkoop en Verkoop staan nog meer Dagboeken die apart besproken worden.
 
U kunt alle dagboeken zelf aanpassen zoals besproken in Dagboeken invoerformulieren ontwerpen. De
dagboeken in deze voorbeeld administratie hebben soms invoer vakjes die u niet nodig vindt. Deze mag u in
uw eigen administratie gewoon verwijderen.
 

 
Gebruik ondestaande snelkoppelingen voor uitleg over een bepaald dagboek:
 

1. Aanmaningen
2. Afschrijving auto's
3. Afschrijving inventaris
4. Bankboek
5. Beginbalansboek
6. Kasboek
7. Lonen
8. MasterCard
9. Memoriaalboek

10. PinPas
11. Postbank
12. VISA
13. Voorraad Correctie
 
 



 

 

Aanmaningen
 
Met het Dagboek Aanmaningen kunt u automatisch voor alle openstaande facturen die te lang openstaan
een Aanmaning maken. Verwacht niet dat deze klanten hierdoor allemaal meteen gaan betalen. Een tweede
aanmaning heeft in de praktijk al geen nut meer...
 

 

Het klantnummer. (Omdat deze klant nu een schuld heeft noemen we het een Debiteur).

Het volgnummer.

De aanmaakdatum.

Vermelding van de facturen die niet op tijd zijn betaald.

Het stuknummer is uniek. Het begint bij 1 en wordt voor elk boekstuk met 1 verhoogd.



 

 

Knop voor het automatisch maken van een nieuwe lijst aanmaningen. De oude aanmaningen worden
eerst verwijderd. Welke Debiteuren er in de nieuwe lijst komen bepaalt u in het Betalingsherinneringen
aanmaken scherm.

Druk deze aanmaning af. Omdat er soms reden is om een bepaalde aanmaning niet af te drukken
worden zij niet allemaal automatisch afgedrukt.

Sluit het dagboek.

Naam van de contactpersoon van deze administratie.

Naam van de contactpersoon van de klant.



 

 

Betalingsherinneringen aanmaken scherm

Lijst met openstaande facturen die in de aanmaningen worden opgenomen.

U kunt met de muis een regel aan of uitzetten. Alleen blauw gekleurde regels worden opgenomen
in de nieuwe lijst met aanmaningen.

Start het maken van de aanmaningen en sluit daarna dit venster.

Bij elk adres kan je een betalingstermijn opgeven en daar wordt rekening mee gehouden.

Geef op hoeveel dagen u extra geeft voordat de aanmaning wordt gemaakt.

Alle facturen ouder dan hier opgegeven krijgen een aanmaning. De dagen in punt 5 worden hierbij
opgeteld.



 

 

Annuleren



 

 

Afschrijving auto1
 
Het dagboek voor het Afschrijven van Auto1 is slechts een voorbeeld van een eenvoudig dagboek voor een taak
die elke maand moet gebeuren. Dit soort boekingen worden ook vaak met het dagboek Memoriaal gedaan.
 

De knop Kopieren maakt Kopie in een nieuw boekstuk aan. U hoeft dan alleen de datum en evt. de
omschrijving nog aan te passen.

Sluit het invoerscherm.

De kaart 4405 Afschrijving.

 



 

 

Afschrijving Inventaris
 
Het dagboek Afschrijving Inventaris komt overeen met het dagboek Afschrijving auto1.
 

 
 



 

 

Bankboek
 
Het Bankboek heeft een aantal controlevakjes die helpen om foutloos in te boeken bij wat grotere
bankafschriften. Op het bankafschrift staan altijd een aantal controle getallen om fouten te vermijden.
 
Dit zijn:

1. Vorig Saldo
2. Bijgeboekt
3. Afgeboekt
4. Nieuw Saldo

 
In dit voorbeeld zijn de controle vakjes Bijboeken en Afboeken ingevuld volgens het afschrift van de Bank.
XCount weet het vorig saldo en zal het huidige saldo berekenen en tonen in het vakje Nieuw. Nu wordt er
op regel 4 een fout gemaakt. Op regel 4 moet komen 3200 euro Af, maar per ongeluk is ingevuld 2300 Af...
XCount ziet het meteen en u wordt gewaarschuwd. Het vakje Bijboeken is al groen en dat betekent dat u niets
meer mag bijboeken. Het vakje Afboeken is nog rood, en dat betekent dat u nog moet afboeken, maar nooit
meer dan wat u hebt opgegeven.

 
Zodra het juiste bedrag is bijgeboekt staan de beide vakjes groen.
 



 

 

 

Het dagboek voor de Bankboekingen heeft de mogelijkheid om bankafschriften in te lezen. Deze kunt u
bij de bank downloaden

 
Het bankafschrift dat bij deze bank hoort geeft u vooraf op in Electronisch Bankieren instellen.
 
Omdat deze voorbeeldadministratie fictief is kunnen we er geen geldig afschrift voor inlezen.



 

 

Beginbalansboek
 
De beginbalans bevat alle bezittingen en schulden aan het begin van het boekjaar.
 
Opm. Als de administratie voor een nieuw bedrijf is dan hoef je de Beginbalans dus helemaal niet in te voeren.
 
In XCount voert u de beginbalans alleen maar in het eerste boekjaar in. Daarna zorgt XCount voor de
naadloze aansluiting op de volgende boekjaren.
 
Aansluiten op het vorige boekjaar kan op elk moment en zo vaak als nodig is d.m.v. de knop:
Importeer de balans uit het vorige boekjaar. Hierdoor kunt u op 01-01-nieuwjaar al direct het nieuwe boekjaar
aanmaken en onverhinderd doorwerken. U, of de boekhouder kan dan nog gewoon in het vorige jaar een aantal
boekingen doen die bij het afsluiten gebruikelijk zijn. Daarna importeert u opnieuw en sluit alles weer aan.
 
Een nieuw boekjaar aanmaken is beschreven in Nieuw boekjaar aanmaken.
 
Als een bedrijf al een lopende administratie heeft, dan moet u de Beginbalans eenmalig invoeren.
 
Voor het handmatig invoeren van de Beginbalans zijn er 3 verschillende invoerschermen beschikbaar:
 

1. Openstaande facturen van leveranciers (kaart 1600 Crediteuren)
2. Openstaande facturen van klanten (kaart 1300 Debiteuren)
3. Overige kaarten (inventaris, kas, bank ect.)

 

 

 

 
Het Beginbalansboek als er reeds een vorig jaar aanwezig is in de map van deze administratie. De knoppen
Crediteuren en Debiteuren worden niet meer getoond want XCount vult die automatisch in tijdens het
Importeren van de balans uit het vorige boekjaar.



 

 

 



 

 

Kasboek
 
Met het kasboek voert u alle kasbonnen in .
 
Als u geld van de bank hebt gehaald, dan moet u de bon die u van de bank ontvangt op de kaart Kruisposten
boeken met als omschrijving Bank aan Kas. Hierdoor heeft u controle over het geld dat van de bank is gehaald.
In het bankafschrift boekt u dan ook weer op de kaart Kruisposten met de tekst Bank aan Kas. Als er blijvende
verschillen op Kruisposten staan dan is er iets niet in orde en kunt u uitzoeken wat er aan de hand is. De kaart
Kruisposten moet dus regelmatig op 0 uit komen.
 
In dit voorbeeld zijn alle controlevakjes geplaatst. U kunt er een aantal van verwijderen via Dagboeken
invoerformulieren ontwerpen.
 

 
Hier zijn de overtollige controlevakjes verwijderd.
 

 
Merk op dat XCount zelf de BTW heeft berekend en geboekt zodat u het BTW bedrag zeker terugkrijgt van de
Belasingdienst.

 



 

 

Lonen
 
Heeft u personeel, dan kunt u de lonen het beste met een dagboek voor Lonen boeken. U kunt ook een
loonbestand importeren waardoor alles foutloos wordt ingeboekt. Vraag de boekhouder om een loonbestand uit
zijn loonpakket.
 

 
Voordat u loonbestanden kunt inlezen moet u eenmalig:

1. Een mapje maken in de bedrijfsmap mijnbedrijf\lonen. Daarin komen de te importeren bestanden te
staan.

2. Een Dagboek aanmaken van het type Universeel met de naam LONEN.
3. De ontbrekende grootboekrekeningen toevoegen via Rekenschema.

 
Als u het Loonboek opent ziet u een knop "Import bestand".
 
Dan kunt u voor elke maand een bestand in de map lonen plaatsen en de mutaties inlezen.
 
Loonbestanden moeten voldoen aan de volgende regels:

1. Benaming is boekjaar + maand + .csv Voorbeeld: 200901.csv (de lonen van januari 2009)
2. De eerste regel is voor herkenning van het bestandstype
3. De volgende regels geven de data met een komma tussen elk veld

 
Hier een voorbeeld van een bestand (200901.csv):
 
Rekeningnummer,RekeningOmschrijving,Debet,Credit,Datum
1802,Netto loon Naam1,0.0000,8722.7100,2009-01-31
1804,Netto loon Naam2,0.0000,3893.2000,2009-01-31
1806,Netto loon Naam3,0.0000,8596.9700,2009-01-31
1807,Netto loon Naam4,0.0000,8652.6800,2009-01-31
1808,Netto loon Naam5,0.0000,9127.8100,2009-01-31
1809,Netto loon Naam6,0.0000,7719.7000,2009-01-31
1812,Te betalen spaarloon Naam1,0.0000,102.1600,2009-01-31
1813,Ing. Loonbel. En soc.lst Naam4,67.1000,3673.2600,2009-01-31
1814,Te betalen spaarloon Naam2,0.0000,51.0800,2009-01-31
1815,Ingehouden pensioen Naam4,0.0000,780.4000,2009-01-31
1816,Te betalen spaarloon Naam3,0.0000,102.1600,2009-01-31
1817,Reservering vakantiegeld Naam4,163.3900,825.6300,2009-01-31
1820,Ingehouden pensioen Naam6,0.0000,749.8700,2009-01-31
1821,Te betalen spaarloon Naam4,0.0000,30.0000,2009-01-31
1825,Reservering vakantiegeld Naam6,0.0000,727.4400,2009-01-31
1830,Ingehouden pensioen Naam5,0.0000,927.8400,2009-01-31



 

 

1835,Reservering vakantiegeld Naam5,0.0000,889.5400,2009-01-31
1836,Reservering vakantiegeld Naam7,0.0000,573.7000,2009-01-31
1837,Netto loon Naam7,0.0000,5787.8700,2009-01-31
1839,Ing. Loonbel.  en soc. Lst Naam7,40.8300,2702.4300,2009-01-31
1842,Ing. Loonbel.  en soc. Lst Naam1,40.8300,3696.6200,2009-01-31
1843,Ingehouden pensioen Naam7,0.0000,603.5800,2009-01-31
1844,Ing. Loonbel.  en soc. Lst Naam2,20.4200,1528.2300,2009-01-31
1846,Ing. Loonbel.  en soc. Lst Naam3,40.8300,4889.1500,2009-01-31
1848,Ing. Loonbel.  en soc. Lst Naam5,40.8300,3953.7900,2009-01-31
1849,Ing. Loonbel.  en soc. Lst Naam6,40.8300,3274.0500,2009-01-31
1870,Ingehouden pensioen Naam1,0.0000,841.8000,2009-01-31
1875,Reservering vakantiegeld Naam1,0.0000,821.4800,2009-01-31
1880,Ingehouden pensioen Naam2,0.0000,288.9000,2009-01-31
1885,Reservering vakantiegeld Naam2,0.0000,377.3100,2009-01-31
1890,Ingehouden pensioen Naam3,0.0000,1096.0400,2009-01-31
1895,Reservering vakantiegeld Naam3,0.0000,954.9000,2009-01-31
4002,Bruto salarissen Naam1,10724.0800,97.2200,2009-01-31
4004,Bruto salarissen Naam2,4765.0000,48.6100,2009-01-31
4006,Bruto salarissen Naam3,12033.5000,97.2200,2009-01-31
4008,Bruto salarissen Naam5,11216.5000,97.2200,2009-01-31
4010,Bruto salarissen Naam6,9190.2500,97.2200,2009-01-31
4012,Reservering vakantiegeld Naam1,821.4800,0.0000,2009-01-31
4014,Reservering vakantiegeld Naam2,377.3100,0.0000,2009-01-31
4016,Reservering vakantiegeld Naam3,954.9000,0.0000,2009-01-31
4018,Reservering vakantiegeld Naam5,889.5400,0.0000,2009-01-31
4019,Reservering vakantiegeld Naam6,727.4400,0.0000,2009-01-31
4022,Sociale lasten Naam1,1538.0600,0.0000,2009-01-31
4024,Sociale lasten Naam2,623.3100,0.0000,2009-01-31
4025,Loonheffing over spaarloon Naam1,25.5400,0.0000,2009-01-31
4026,Sociale lasten Naam3,1588.4500,0.0000,2009-01-31
4027,Loonheffing over spaarloon Naam2,12.7700,0.0000,2009-01-31
4028,Sociale lasten Naam5,1604.3700,0.0000,2009-01-31
4029,Loonheffing over spaarloon Naam3,25.5400,0.0000,2009-01-31
4031,Sociale lasten Naam6,1379.9700,0.0000,2009-01-31
4041,Bruto salarissen Naam7,7268.5100,97.2200,2009-01-31
4043,Reservering vakantiegeld Naam7,573.7000,0.0000,2009-01-31
4047,Sociale lasten Naam7,1109.3400,0.0000,2009-01-31
4052,Pensioenlasten Naam1,627.6900,0.0000,2009-01-31
4054,Pensioenlasten Naam2,216.3000,0.0000,2009-01-31
4056,Pensioenlasten Naam3,815.9600,0.0000,2009-01-31
4058,Pensioenlasten Naam5,691.6000,0.0000,2009-01-31
4059,Pensioenlasten Naam6,559.0300,0.0000,2009-01-31
4062,Onkostenvergoedingen Naam1,50.0000,0.0000,2009-01-31
4072,Reiskostenvergoeding Naam1,371.7500,0.0000,2009-01-31
4074,Reiskostenvergoeding Naam2,69.7500,0.0000,2009-01-31
4075,Verteer Naam6,109.7500,0.0000,2009-01-31
4076,Reiskostenvergoeding Naam3,133.5000,0.0000,2009-01-31
4077,Reiskostenvergoeding Naam6,561.0000,0.0000,2009-01-31
4078,Reiskostenvergoeding Naam5,396.0000,0.0000,2009-01-31
4082,Verteer Naam1,82.5500,0.0000,2009-01-31
4084,Verteer Naam2,102.4800,0.0000,2009-01-31
4086,Verteer Naam3,143.7500,0.0000,2009-01-31
4088,Verteer Naam5,157.3500,0.0000,2009-01-31
4122,Verteer Naam7,82.5500,0.0000,2009-01-31
4124,Pensioenlasten Naam7,449.8600,0.0000,2009-01-31
4127,Reiskostenvergoeding Naam7,240.0000,0.0000,2009-01-31
4133,Bruto salarissen Naam4,10480.0000,159.7400,2009-01-31
4134,Reservering vakantiegeld Naam4,825.6300,0.0000,2009-01-31
4136,Sociale lasten Naam4,1524.1200,0.0000,2009-01-31
4137,Loonheffing over spaarloon Naam4,7.5000,0.0000,2009-01-31
4138,Pensioenlasten Naam4,582.4400,0.0000,2009-01-31



 

 

4140,Reiskostenvergoeding Naam4,368.0000,0.0000,2009-01-31
4142,Verteer Naam4,103.5700,0.0000,2009-01-31
 

 



 

 

MasterCard
 
Er zijn 3 soortgelijke dagboeken in deze voorbeeldadministratie voor CreditCards. MasterCard, VISA of Pinpas.
Met deze kaarten kunt u dingen aanschaffen zoals klein materiaal. Het is verstandig om de bonnetjes die
daarbij geleverd worden met een van de daarvoor bestemde dagboeken in te voeren. Als later het bankafschrift
binnenkomt dan ziet u direct of de afschgeschreven bedragen correct zijn. Dit soort dagboeken lijken wel op
het kasboek, maar ze hebben voornamelijk een beveiligende functie tegen fraude.
 

 

 
 



 

 

Memoriaalboek
 
Het Memoriaalboek wordt meestal door de Boekhouder gebruikt om bijzondere boekingen in te voeren zoals
Bijtelling Auto ect.
 
Na voltooinig van een boekstuk moet het saldo 0 zijn. Dit wordt weergegeven in het vakje Huidig.
 

 



 

 

PinPas
 
Zie MasterCard
 

 



 

 

Postbank (ING)
 
Dit is ook weer een bankboek. Er is een factuur betaald en die wordt hier opgeroepen en geboekt via
Openstaande Debiteuren. Als u wilt boeken op de kaart Debiteuren (normaal nummer 1300), dan gaat dat
altijd via het keuzescherm Openstaande Debiteuren. U kiest dan de factuur waar het om gaat en XCount boekt
het bedrag, het factuurnummer en koppelt dat aan het AdresID van de klant.
 

 
Hier zie u hoe de factuur geboekt is. XCount zet de Naam, Plaats in de Omschrijving en boekt ook het
factuurnummer en bijbehorend AdreID.
 

 



 

 

VISA
 
Zie MasterCard
 

 



 

 

Voorraad Correctie
 
Dit is een speciaal dagboek waarmee u automatisch de voorraden van balans (3xxx) naar resultaat (7xxx) kunt
boeken. Als u uw administratie tot in de puntjes in orde wilt hebben dan moet u aan het einde van elke maand
de voorraden corrigeren. Voor elke artikelgroep boekt u dan het saldo van het aantal verkochte artikelen maal
de inkoopprijs van de balansrekeningen naar de resultaatrekeningen.
 
Met de knop Aanmaken maakt XCount al deze berekeningen en boekt deze volledig automatisch.
 
Kies de maand en druk op de Start knop.
 

 
Het resultaat:
 

 
Hoe u dit dagboek kunt aanmaken kunt u lezen in Automatische Voorraad Correctie.
 



 

 

Inkoop
 

 
Ga met onderstaande snelkoppelingen naar uitleg over:
 

1. Inkoop Orders
2. Inkoopboek

 
 



 

 

Inkoop Orders
 
Met het Inkoop Orders boek kunt u gemakkelijk inkopen boeken via het artikelenbestand, maar ook met vrije
tekst direct op een omzetgroep.
 

 
Geef een trefwoord op in het vakje Artikel waarna u alle artikelen te zien krijgt die het trefwoord in de
omschrijving hebben
 

 
Als u een groot artikelenbestand hebt dan kunt u in de lijst met artikelen weer een trefwoord opgeven. In
het voorbeeld voeren we als trefwoord 52 in waardoor alleen de artikelen in de lijst overblijven die 52 in de
omschrijving hebben. In deze administratie zijn maar heel weinig artikelen dus blijft er maar 1 artikel over met
pal en 52 in de omschrijving Merk op dat er nog 2 op voorraad zijn van 5100, maar dat 5200 niet meer op
voorraad is.
 



 

 

 



 

 

Inkoopboek
 
Met het Inkoopboek kunt u via het Artikelenbestand boeken waarbij direct de voorraad bijgewerkt wordt. Wilt
u liever de inkoopfacturen gewoon zonder artikelenbestand boeken dan kunt u dit invoerscherm gemakkelijk
aanpassen via Dagboeken invoerformulieren ontwerpen.
 
Merk op dat dit een buitenlandse leverancier is binnen de EG met een BTW nummer. XCount berekent dus
GEEN BTW, maar koppelt
deze boeking wel automatisch aan de grootboekrekening voor Import binnen de EG. Hierdoor is de BTW
opgave een fluitje van een cent...
 

 



 

 

Verkoop
 

 
Ga met onderstaande snelkoppelingen naar uitleg over:
 

1. Offertes
2. Orders
3. Facturatie
4. Pakbonnen

 



 

 

Verkoop Offertes
 

Soms wilt u een en dezelfde offerte aanbieden aan meerdere klanten. Dan is deze knop erg handig.
 

 



 

 

Verkoop Orders
 
Kijk voor het verwerken van orders ook naar de Manager.

Maak een Inkoop Order overeenkomstig deze order. U kunt deze indien gewenst nog aanpassen voordat
u deze afdrukt.
 

Als er meerdere leveranciers zijn voor deze order dan krijgt u de melding:

Maak een Factuur overeenkomstig deze order. U kunt deze indien gewenst nog aanpassen voordat u
deze afdrukt.

 

Maak een Pakbon overeenkomstig deze order. U kunt deze indien gewenst nog aanpassen voordat u
deze afdrukt.

 



 

 

Maak een PDF bestand en verstuur deze per e-mail. Het PDF bestand kunt u niet aanpassen.
 

 



 

 

Verkoop Facturen
 
Het dagboek Verkoop Facturen lijkt weer sprekend op de vorige dagboeken die reeds besproken zijn.
 
Hou er rekening mee dat u met het dagboek Verkoop Facturen direct in de financiele administratie boekt. U
hoeft deze dus niet te importeren of zo. Dat is wel zo gemakkelijk.
 

 



 

 

Pakbonnen
 
Pakbonnen (ook wel Vrachtbrieven genoemd) worden niet in de financiele administratie geboekt maar in een
eigen tabel.
 

 



 

 

Manager
 
De XCount Order Manager is een zeer krachtig hulpmiddel voor het bijhouden en verwerken van orders.
 
Vooral als u een of meerdere Webwinkels heeft kunt u enorm veel tijd besparen. U kunt met deze Manager
alle taken doen die met Orderverwerking te maken hebben. U hoeft dus geen gebruik meer te maken van
de Managers die bij uw Webwinkels behoren en u heeft alles binnen XCount onder controle. Met de XCount
Manager kunt u alle lopende orders als partij (batch) behandelen.
 
Via het menu Taken kunt u kiezen uit de volgende taken:
 

1. Alle nieuwe Orders inlezen die in de Webwinkel zijn geplaatst
2. Alle Orders die Online betaald zijn in behandeling nemen
3. Alle websites openen om bankafschriften te downloaden
4. Alle Orders die volgens ingelezen Bankafschriften achteraf betaald zijn in behandeling nemen
5. Alle artikelen uit de voorraad halen die nodig zijn voor Orders die in behandeling zijn
6. Alle artikelen volgens de nieuwe voorraad uploaden naar de Webwinkel
7. Alle Inkooporders maken of bijwerken voor de Orders die niet uitgeleverd kunnen worden omdat de

voorraad te beperkt is. De orderstatus van alle betreffende artikelen wordt dan automatisch op Bestellen
gezet

8. Alle Inkooporders verzenden waarbij de orderstatus van de betreffende Orders op Besteld gezet worden
9. Alle Inkoop Orders nalopen op Binnengekomen goederen. De voorraad wordt dan automatisch bijgewerkt

en doorgegeven aan de Webwinkel
10. Alle Facturen maken voor Orders die uitgeleverd kunnen worden
11. Alle Pakbonnen maken voor Orders die uitgeleverd kunnen worden
12. Alle nog niet afgedrukte Facturen afdrukken met de layout die bij de shop behoort (als u meerdere shops

hebt)
13. Alle nog niet afgedrukte Pakbonnen afdrukken met de layout die bij de shop behoort (als u meerdere

shops hebt)
 
U kunt de Manager ook naar een tweede Monitor verplaatsen en als u wilt Maximaliseren voor een beter
overzicht.
 

 



 

 

XCount Manager menu
 

 
Ga met onderstaande snelkoppeling naar het onderwerp:
 

1. Toon
2. Taken
3. Artikelen
4. Producten
5. Help

 



 

 

Toon
 

 
Hier kunt u aangeven weke Orders er worden weergegeven zodat u selectief te werk kunt gaan.
 
 



 

 

Taken
 

 

Deze functie is het zelfde als in het menu Bestand. Zie Importeer Shop Orders.
 

Als u met ShopFactory en Globecharge Manager werkt, en u werkt daar ook nog eens de betalingen
handmatig bij dan kan XCount deze betalingen overnemen zodat de Orders die betaald zijn in
behandeling genomen worden.

 
Wij raden u aan om te kiezen uit de XCount Manager of de Globecharge Manager, want waarom zou u alles
dubbel willen bijhouden?
 
De XCount Manager is veel krachtiger en bespaart u veel werk en tijd.
 

 
Met deze functie wordt voor elk Bankboek dat ingesteld is om afschriften in te lezen een Webrowser
geopend. De URL's verwijzen naar de Login pagina's van de betreffende Bank, zodat u sneller kunt
inloggen om de afschriften te downloaden.

 

Heeft u een afschrift van betalingen via Globecharge dan kunt u deze inlezen. Alle betaalde orders
worden in behandeling genomen.

Hiermee leest XCount meteen alle bankafschriften van de verschillende Banken in en zoekt naar
betalingen die achteraf zijn gedaan. Alle betaalde orders worden in behandeling genomen.

Alle Orders die in behandeling zijn genomen worden doorlopen. Zijn de artikelen op voorraad, dan
worden de artikelen uit de voorraad gehaald en wordt de status op Verzenden gezet. Als Orders
volledig uit voorraad leverbaar zijn, dan worden deze klaar gezet voor verzending. Als er artikelen

besteld moeten worden dan worden deze automatisch in een Inkooporder geplaatst voor de desbetreffende
leverancier.



 

 

Toont alle nog niet verzonden Inkooporders. Met de rechtermuistoets kunt u een order selecteren en
verzenden per e-mail of afdrukken. Door deze actie wordt de status van alle Orders die op Te
Bestellen staan overgezet naar de status Besteld.

Deze functie toont alle Inkooporders die reeds verzonden of afgedrukt zijn. U kunt dan met de
rechtermuistoets aangeven of alle artikelen zijn geleverd, maar u kunt ook de binnengekomen
aantallen handmatig opgeven. De geleverde artikelen worden direct in het artikelenbestand

bijgeboekt. Nu kunt u weer via punt 6 proberen bestaande orders uit te leveren met de nieuwe voorraad.

Alle Pakbonnen automatisch aanmaken voor de Orders met status Afleveren.

Alle Pakbonnen automatisch afdrukken zodat u de verzending gereed kunt maken.

Alle Facturen automatisch aanmaken voor de Orders met status Afleveren.

Alle Facturen automatisch afdrukken zodat u deze kunt verzenden.



 

 

Artikelen
 

 
Gebruik de volgende snelkoppelingen:
 

1. Selecteren
2. Bewerken

 



 

 

Producten
 

 
Producten zijn samengestelde artikelen en deze optie is nog niet beschikbaar tijdens het schrijven van deze
handleiding.
 
 



 

 

Help
 

 
Toont het onderstaande scherm.
 

 



 

 

Overzichten
 

 
Gebruik de onderstaande snelkoppelingen voor uitleg:
 

1. Taken
2. Grafieken
3. Rekeningschema
4. Grootboekrekeningen
5. Proef en Saldibalans
6. Balans en Resultaat
7. Mutatielijst scherm
8. BTW formulier scherm
9. Te Betalen

10. Te Ontvangen
11. Zoeken in boekjaren
 



 

 

Taken
 
Hier vindt u verdichte lijsten van alle Offertes, Orders, Facturen en Pakbonnen.
 

 
 
Gebruik de onderstaande snelkoppelingen voor uitleg:
 

1. Offertes
2. Orders
3. Pakbonnen
4. Aanmaningen
5. Inkopen
6. Verkopen

 



 

 

Offertes
 
Het overzicht van alle Offertes. U kunt dit afdrukken, een PDF bestand van maken of naar Excel exporteren.
 
In deze administratie is slechts 1 keer een offerte aangemaakt, en deze is zoals u kunt zien niet eens
afgedrukt.
 

 
Als er helemaal geen Offertes zijn gemaakt, dan ziet u de volgende melding.
 

 
 



 

 

Orders
 
Het overzicht van alle Orders. U kunt dit afdrukken, een PDF bestand van maken of naar Excel exporteren.
 

 



 

 

Pakbonnen
 
Het overzicht van alle Pakbonnen. U kunt dit afdrukken, een PDF bestand van maken of naar Excel exporteren.
 

 



 

 

Aanmaningen
 
Het overzicht van alle Aanmaningen. U kunt dit afdrukken, een PDF bestand van maken of naar Excel
exporteren.
 

 



 

 

Inkopen
 
Het overzicht van alle Inkopen. U kunt dit afdrukken, een PDF bestand van maken of naar Excel exporteren.
 
Alle inkoopfacturen:

 
Inkopen in binnenland:



 

 

 
Inkopen uit landen binnen de EG:

 
Inkopen uit landen buiten de EG:



 

 

 



 

 

Verkopen
 
Het overzicht van alle Verkopen. U kunt dit afdrukken, een PDF bestand van maken of naar Excel exporteren.
 
Alle verkoopfacturen:

 
Verkopen in binnenland:



 

 

 
Verkopen naar landen binnen de EG:

 
Verkopen buiten de EG:



 

 

Grafieken
 
Grafieken zijn een van de krachtigste overzichten waardoor u in een oogopslag het resultaat van uw bedrijf
kunt zien. Er worden (maximaal) 4 boekjaren getoond waardoor u meteen kunt vergelijken met vorige
boekjaren.
 
In de linker kolom kunt u met de muis kaarten weergeven of verbergen. Is de regel blauw, dan wordt de kaart
getoond.
 

 
 



 

 

Rekeningschema
 
Hier wordt het rekeningschema weergegeven in volgorde van het kaartnummer zodat u direct kunt zien of een
bepaalde kaart bestaat.
 

 



 

 

Grootboekrekeningen
 
In dit scherm ziet u alle boekingen die in het huidige boekjaar zijn gedaan op de geselecteerde kaart.
 
Wilt u ook de boekingen zien in andere boekjaren dan kan dat met het scherm Zoeken in boekjaren.
 
In de kolom links kunt u met de muis een kaart aanwijzen. Het kan ook handig zijn om met de pijltoetsen van
uw toetsenbord door de lijst heen te bladeren.
 

 



 

 

Proef en Saldibalans
 
De Proef en Saldibalans geeft een overzicht van alle bedragen per kaart.
 
In de kolom Saldo Debet (+) staat het huidige bedrag als het positief is.
In de kolom Saldo Credit (-) staat het huidige bedrag als het negatief is.
In de kolom Aantal ziet u het aantal boekingen.
In de kolom Mut. Debet (+) staat het Totaalbedrag dat op de kaart is bijgeboekt.
In de kolom Mut. Credit (-) staat het Totaalbedrag dat op de kaart is afgeboekt.
 

 



 

 

Balans en Resultaat
 

 
Gebruik de onderstaande snelkoppelingen voor uitleg:
 

1. Beknopt
2. Standaard
3. Uitgebreid

 
 
 



 

 

Beknopt
 
Dit scherm geeft op de meest beknopte manier de  huidige stand van zaken weer.
 

 



 

 

Standaard
 
Dit scherm geeft huidige stand van zaken weer.
 
Het is minder beknopt als het vorige scherm, en geeft een iets duidelijker beeld.
 

 



 

 

Uitgebreid
 
Dit scherm geeft huidige stand van zaken weer.
 
Het geeft van alle groepen en per kaart het saldo weer.
 

 



 

 

Mutatielijsten
 
De Mutatielijsten zijn de basis voor de uiteindelijke rapportage. U kunt perioden selecteren en kiezen voor de
dichtheid Beknopt, Standaard en Volledig. U kunt ook opgeven of u de gemuteerde bedragen per maand wilt
zien of Cumulatief. U kunt deze lijsten gemakkelijk naar Excel exporteren en er dan een volledig Jaarrapport
mee maken.
 

In de sectie Bereik kunt u het bereik opgeven vanaf tot en met m.b.v. de keuzelijstjes.
 

Kies hier tussen Beknopt, Standaard of Volledig.
Bekijk een voorbeeld via Beknopt, Standaard of Volledig.

Kies voor Meerdere kolommen of een enkele kolom. Kies voor Cumulatief als u alle
tussenstanden wilt zien ipv. de gemuteerde bedragen per maand. U kunt een Totaalkolom
weergeven als u Cumulatief niet heeft aangekruisd.



 

 

 



 

 

Beknopt
 
De Beknopte weergave kan meestal op een blaadje weegegeven worden.
 

 



 

 

Standaard
 
De Standaard weergave is een verdichting minder dan da Beknopte weergave waardoor u dus dieper kunt
kijken.
 

 



 

 

Volledig
 
Deze weergave is een verdichting minder dan de Standaard weergave waardoor u dus weer dieper kunt kijken
(tot op de kaarten).
 

 



 

 

BTW formulier
 
Met XCount kunt u op 2 manieren de BTW opgeven:
 

1. Direct via een eigen postvak bij de belastingdienst (zie BTW verzenden)
2. Via de Website van de Belastingdienst

 
Met XCount is het heel eenvoudig om zelf de BTW op te geven.
 
Onderstaande afbeelding spreekt voor zich.
 
Bekijk het voorbeeld van de BTW eerste kwartaal.
Bekijk het voorbeeld van de ICP eerste kwartaal.
 

 



 

 

BTW eerste kwartaal
 
U ziet hier een kopie van het door de Belastingdienst ontworpen BTW formulier.
 
U kunt dus gemakkelijk zelf deze cijfers invoeren op de Website van de Belastingdienst.
 

 



 

 

ICP eerste kwartaal
 
Omdat er in het eerste kwartaal leveringen zijn geweest naar andere landen binnen de EG moet u per kwartaal
de ICP opgave doen.
 
Deze kunt u dus gewoon overnemen en op de Website van de belastingdienst invullen.
 

 



 

 

Te Betalen
 
Hier ziet u alle openstaande facturen van uw Leveranciers (Crediteuren)
 

1. Naam en Plaats van de Leverancier
2. Het Factuurnummer
3. De Factuurdatum
4. Het bedrag
5. Het aantal dagen oud
6. Het telefoonnummer
7. Het totaalbedrag cumulatief. Hierdoor ziet u meteen dat u 21.643,51 moet betalen om binnen de 30 dagen

termijn te komen...
 
 

 
 



 

 

Te Ontvangen
 
Hier ziet u alle openstaande facturen van uw Klanten (Debiteuren)
 

1. Naam en Plaats van de Klant
2. Het Factuurnummer
3. De Factuurdatum
4. Het bedrag
5. Het aantal dagen oud
6. Het telefoonnummer
7. Het totaalbedrag cumulatief

 

 



 

 

Zoeken in boekjaren
 
De zoekfunctie is uitermate krachtig. U kunt op een eenvoudige manier opgeven wat u wilt zoeken. Er
zijn trefwoorden voor een groot aantal velden die u ook in combinatie kunt gebruiken. Ook kunt u het
sterretje gebruiken om aan te geven dat u bvb alle kaarten wilt zoeken die met 8 beginnen waardoor u alle
verkoopboekingen te zien krijgt. U typt gewoon 8* in het vak Grootboekrekeningen en druk op de knop Nu
Zoeken. De uitkomst kunt u ook direct naar Excel exporteren! En u kunt ook met een muisklik de aangewezen
boeking direct openen.
 
Merk op dat alleen de boekingen getoond worden die aan ALLE voorwaarden voldoen.
 

Kies of typ (een deel met * van) een grootboekrekening.

Kies een adres.

Type een (deel) van een omschrijving. Zie een voorbeeld waarbij het trefwoord mark in de
Omschrijving voor komt: Zoekresultaat mark

Kies of typ een (deel met * van) een artikel.

Kies een bedrag.

Kies een factuur.



 

 

Zodra u het zoekscherm oproept kijkt XCount welke boekjaren in de map van de huidige administratie
aanwezig zijn en zet de kalenders Vanaf en Tot binnen dat bereik. In deze administratie zit dus boekjaar
2011 en 2012. Zet de startdatum naar wens.

Zet de einddatum naar wens.

Als dit vakje aangekruisd is dan worden er geen beginbalans boekingen getoond.

Kies een bedrag.

Kies een projectcode.
Als u een projectcode kiest dan wordt in alle boeken gezocht! Dus ook in Offertes, Orders,
Facturen, Bank en Pakbonnen!

Kies een bedrag.

 



 

 

Zoekresultaat mark
 
Hierbij het zoekresultaat met het trefwoord mark in de omschrijving.
 

 



 

 

Evaluatie
 
Deze optie geeft belangrijke informatie over het tot stand komen van de resultaten in het huidige boekjaar.
 

 
Ga via onderstaande snelkoppelingen naar:
 

1. Omzet per klant
2. Omzet per artikel
3. Omzet per artikelgroep
4. Omzet van artikelen per klant
5. Afname van artikelen
6. Afname van artikelen per klant

 



 

 

Omzet per klant
 
Voorbeeld van de omzet per klant in het huidige boekjaar.
 

 



 

 

Omzet per artikel
 
Voorbeeld van de omzet per artikel in het huidige boekjaar.
 

 



 

 

Omzet per artikelgroep
 
Voorbeeld van de omzet per artikelgroep in het huidige boekjaar.
 

 



 

 

Omzet van artikelen per klant
 
Voorbeeld van de omzet van artikelen per klant in het huidige boekjaar.
 

 



 

 

Afname van artikelen
 
Voorbeeld van de afname van artikelen in het huidige boekjaar.
 

 



 

 

Afname van artikelen per klant
 
Voorbeeld van de afname van artikelen per klant in het huidige boekjaar.
 

 



 

 

Vensters
 
Als u meerdere administraties heeft open staan dan kunt u deze als volgt rangschikken:
 

1. Boven elkaar
2. Naast elkaar
3. Trapsgewijs

 

 
 



 

 

Boven elkaar
 
Voorbeeld van Vensters Boven elkaar:
 

 



 

 

Naast elkaar
 
Voorbeeld van Vensters Naast elkaar:
 

 



 

 

Trapsgewijs
 
Voorbeeld van Vensters Trapsgewijs:
 

 



 

 

Help
 

 
Ga met onderstaande snelkoppelingen naar het onderwerp:
 

1. Handleiding
2. Website XCount
3. Automatische Updates
4. Info X-CouNT

 



 

 

Handleiding
 

De bij XCount behorende handleiding wordt geopend.
 



 

 

Website XCount
 
Uw Internet Browser wordt gestart en de site www.xcount.nl wordt geopend.
 



 

 

Automatische Updates
 
XCount is steeds in ontwikkeling. Soms verschijnen meerdere updates per week, maar er kunnen  ook
maanden overheen gaan. U kunt met onderstaand scherm naar wens instellen of en wanneer u de updates
wilt ontvangen.
 

 
Als er een update beschikbaar is dan wordt ondestaand scherm na het sluiten van XCount weergegeven.
Het installeren duurt meestal niet langer dan 2 seconden.
 



 

 

Info XCount
 
In dit scherm kunt u het huidige versienummer van XCount zien en een aantal gegevens betrefende de
verleende licentie.
 
Dit scherm wordt ook gebruikt om een licentiesleutel te activeren. Meestal wordt dit gedaan via het Internet,
maar als dat niet kan dan kunt u ook een bestand aanvragen via e-mail.
 

 
Er zijn 2 knoppen voor het activeren:
 

1. Activeren via Internet
2. Activeren via bestand

 
 



 

 

Activeren via Internet
 
Druk op de knop Activeren via Internet...
 
Het volgende scherm wordt getoond:

 
Vul uw klantnummer en licentiecode in.

 
 
De licentiesleutel wordt geladen en uw adresgegevens en licentiegegevens worden ingevuld conform uw
licentie.
 

 
Druk op de OK knop.
 



 

 

 



 

 

Activeren via bestand
 
Als u geen verbinding heeft met het Internet, dan vraagt u een bestand aan. Meestal kan dit per e-mail,
maar als dat ook niet kan dan kunt u het op een CD aanvragen.
 
Druk op de knop Activeren via bestand. Het volgende scherm wordt getoond:
 

 
Vul uw klantnummer en licentiecode in.

 
Onderstaand scherm wordt getoond:
 

Blader naar het bestand en druk op Openen.
 
De licentiesleutel wordt geladen en uw adresgegevens en licentiegegevens worden ingevuld conform uw
licentie.
 



 

 

 
Druk op de OK knop.
 
 



 

 

De Werkbalk

Open administratie

Open administratie

Proef en Saldibalans

Balans en Resultaat Beknopt

Kort en krachtig maandelijks overzicht met Verkoop, Inkoop, Bruto winst, Kosten, Netto winst en
Prive uitgaven.
 

Zoeken in boekjaren

Kalender. Deze is gekoppeld aan de Dag en Maand invoervakjes van alle Dagboeken.
 



 

 

Microsoft Office gebruiken
 

Waarschuwing!
Als u buiten XCount om data bewerkt in een van de XCount tabellen

dan kan dat de juiste werking van XCount verstoren!
 

XCount slaat alle data op in Microsoft Access databases. Voor elk jaar is er een aparte database.
 
Als u meer functies wilt dan XCount al heeft, dan kunt u zelf aan de slag met Microsoft Office.
 
Microsoft Office bevat een zeer uitgebreide set krachtige programma's voor kantoorgebruik.
 
Er zijn vele boeken in de handel die het werken met Microsoft Office uitleggen.
 
In dit hoofdstuk laten we stap voor stap zien hoe u Microsoft Office kunt inschakelen voor speciale taken.
 
Er wordt in deze voorbeelden GEEN data in de XCount tabellen aangepast of toegevoegd.
 
Het volgende wordt in het kort uitgelegd:
 
Onderwerp Toelichting

Maak uw eigen Microsoft Access Database Stap voor stap uw eigen database maken. Deze kunt u naar eigen
inzicht uitbreiden zonder aantasting van de X-CouNTplus Databases

Microsoft Access voorbeeld 1 Brieven versturen met Microsoft Word naar alle klanten in Nederland
en Belgie

Microsoft Access voorbeeld 2 Brieven versturen naar alle klanten die een bepaald artikel hebben
afgenomen

Microsoft Access voorbeeld 3 Etiketten maken op basis van behaalde omzet

Microsoft Word voorbeeld 1 Een Microsoft Word brief rondsturen naar adressen uit uw database
 
 



 

 

Maak uw eigen Microsoft Access Database
 
Omdat u de originele XCount databases niet mag aanpassen maakt u eerst een eigen lege database aan,
waarin alle tabellen van de XCount database worden gekoppeld. Zo heeft u veilig en altijd de laatste
gegevens tot uw beschikking.
 
In dit voorbeeld wordt de voorbeeldadministratie 'Handleiding_2012' gebruikt. Als u eenmaal de slag te pakken
heeft dan kunt u uw persoonlijke database op dezelfde manier gaan maken.
 
Eenmalige voorbereiding:
 
Stap 1: Start Microsoft Access
 
Stap 2: Maak een nieuwe lege database in de map van de administratie (C:\X-CouNT\DATA\Handleiding) en
noem deze Handleiding.mdb

Kies bij Opslaan voor Microsoft Access-database (indeling 2002-2003)(*.mdb)
 

 
Stap 2a : Druk op de knop Maken
 



 

 

 
Stap 3: Kies het tabblad Externe Gegevens. Kies Access, Blader naar de database (vul in het vakje
Bestandsnaam: *.* in en bevestig met de Entertoets. U kunt nu kiezen uit de Hanleiding_2011.bxc of
Handleiding_2012.bxc
 
Kies Handleiding_2012.bxc en bevestig met de Entertoets.
 

 
Stap 4: Kies voor Koppelen.



 

 

 

 
Stap 5: Kies Alles selecteren en druk op OK.



 

 

 
Stap 6: U heeft nu een eigen database met koppelingen naar alle tabellen van de XCount database.
 
Waarschuwing!
Wij adviseren u om alleen maar SelectieQueries te maken waardoor de data veilig is.
 
Elke wijziging in de data wordt direct opgeslagen!
Er is geen optie Ongedaan maken!!
De juiste werking van XCount kan hierdoor verstoord worden.
 



 

 



 

 

Microsoft Access voorbeeld 1
 
Stel u voor dat aan u aan al uw klanten in Nederland en België wilt vragen of zij het e-mail adres willen
controleren en indien nodig een correctie aan u willen doorgeven. 
 
U wilt de brief in Microsoft Word voor Windows maken.
U wilt dat Microsoft Word automatisch voor elk adres een persoonlijke brief afdrukt.
U wilt dat deze adressen worden opgehaald uit uw persoonlijke database.
U wilt dat het huidige e-mailadres automatisch in de brief komt.
 
Het maken van de adressenlijst bestaat uit de stappen 1 t/m 5.
 
Stap 1: Open uw database en kies het tabblad Maken en daarin Queryontwerp, selecteer de tabel atblNAW en
click op Toevoegen. Sluit met de knop Sluiten.

 

 
Stap 2.    Kies via het menu: Bestand->Opslaan, en geef de naam Mailing voor het corrigeren van e-
mailadressen.
 

 
Stap 3. Hier gaat u opgeven wat u wilt selecteren.

a. Dubbelclick achtereenvolgens op de velden Type, Naam, Straat, PostCode, LandCode en EMail.
b. Kies op de regel Sorteervolgorde in het vakje PostCode de optie Oplopend.
c. Typ op de regel Criteria in de kolom Type Like "D*" zodat alleen Debiteuren geselecteerd worden.
d. Typ op de regel Criteria in de kolom LandCode "031" Or "032" zodat alleen adressen uit deze landen
geselecteerd worden .



 

 

 
Kontroleer aan de hand van onderstaande afbeelding of alles juist is ingevuld.
 

 
Stap 4. Kies het tabblad Start en dan Weergave (Gegevensbladweergave). U ziet het resultaat zoals in
onderstaande afbeelding.
 

 
Stap 5. Opslaan via het tabblad Bestand.
 



 

 

U heeft nu een tabel met alle klanten in Nederland en Belgie. U hebt zelf bepaald welke velden er getoond
worden.
 
Zo simpel is dat!
 
Hoe u de brieven kunt maken en versturen leest u in Microsoft Word voorbeeld 1.
 
 



 

 

Microsoft Access voorbeeld 2
 
Stel:
 
U wilt aan een groep klanten die dit jaar artikel 8100 1010 hebben afgenomen een brief sturen. U wilt de brief
maken in Microsoft Word. U wilt de brief rondsturen met Microsoft Word via een adressenlijst uit uw database.
 
Dat kan als volgt:
 
Maak een Selectiequery volgens afbeelding 1.
Het resultaat ziet u in afbeelding 2.
 
Afbeelding 1. De Selectiequery. Gewoon even de tabellen plaatsen, de velden die u wilt hebben dubbelclicken
en artikel 8100 1010 opgeven.
 

 
Afbeelding2: Het resultaat.
 



 

 

 
Kies via het tabblad Bestand->Opslaan en geef de naam:Brief voor afname 8100 8010.
 

 
Hoe u de brieven kunt maken en versturen leest u in Microsoft Word voorbeeld 1.
 



 

 

Microsoft Access voorbeeld 3
 
Stel:
 
U wilt alle klanten die dit jaar voor minstens een door u te bepalen bedrag hebben afgenomen een presentje
sturen. U wilt voor elke klant een etiket afdrukken in Microsoft Word. U wilt dat Microsoft Word de adressen zal
ophalen uit uw database.
 
Start Microsoft Access en open uw persoonlijke database.
Maak een nieuwe Selectiequery met de tabellen atblGrootboek en atblNAW.
Kies via het tabblad Ontwerp->Totalen.
Plaats de velden en criteria volgens onderstaande afbeelding (Het Bedrag kunt u natuurlijk zelf bepalen).
 

 
Druk op de knop Weergave voor het resultaat:
 



 

 

 
Kies via het tabblad Bestand->Opslaan en geef de naam:Presentje voor grote klanten.
 

 
Hoe u de etiketten kunt maken leest u in Etiketten met Microsoft Word.
 



 

 

Etiketten met Microsoft Word
 
Hier wordt uitgelegd hoe u met Microsoft Word etiketten kunt maken met adressen uit een Access database.
 
Start Microsoft Word, kies tabblad Bestand, kies Nieuw, kiesLeeg document, kies Maken.
 

 
Volg dit voorbeeld:
 

 



 

 

Kies 30 per pagina.
 

 
Nu via het tabblad Verzendlijsten de adressen koppelen...
 

 
Blader naar uw database (Handleiding.mdb) en kies Presentje voor grote klanten.
 



 

 

 
Plaats de cursor op het eerste etiket waar u de Naam wilt hebben. Kies uit tabblad Verzendlijsten-
>Samenvoegvelden invoegen, en dan Naam.
 

 
Zet de cursor op de volgende regel en plaats de velden CPVoornaam, spatie, CPAchternaam. Vervolgens plaatst
u Straat, PostCode en Plaats.
 
Als het eerste etiket gereed is dan kiest u Etiketten bijwerken waardoor alle etiketten automatisch gelijk
worden aan het eerste etiket.
 



 

 

 
Nog even opslaan in de (nieuwe) map Documenten...
 

 
Nu heeft u een Hoofddocument waar u nog jaren plezier van kunt hebben. U kunt heel gemakkelijk de Query in
Access aanpassen voor een andere lijst.
 
U wilt natuurlijk nog wel even het resultaat zien.
 
Dat kan als volgt:
 
Kies in het tabblad Verzendlijsten->Voltooien en samenvoegen->Afzonderlijke documenten bewerken...
 



 

 

 
Hier is het resultaat:
 

 



 

 

Microsoft Word voorbeeld 1
 
Hier wordt uitgelegd hoe u met Microsoft Word een Hoofddocument kunt maken. Een Hoofddocument kunt u
aan verzendlijsten koppelen van o.a. een Query in een Microsoft Access database.
 
Start Microsoft Word, kies Niew, kies Leeg document, kies Maken.
 

 
Een nieuwe brief is gemaakt. U kunt deze verder naar wens aanpassen.
 

 
Nu maakt u er een Hoofddocument van met een koppeling naar en verzendlijst uit uw database. Kies via
tabblad verzendlijsten->Afdruk samenvoegen starten->Brieven.
 



 

 

 
Kies nu Adressen selecteren->Bestaande lijst gebruiken...
Blader naar uw database.
 

 
Kies uw lijst.
 



 

 

 
Kies Samenvoegvelden invoegen en selecteer de velden die u wilt gebruiken.
 

 



 

 

 
Nu kunt u de brief naar alle adressen uit de lijst samenvoegen naar 1 document met voor elk adres een pagina.
 
Kies Voltooien en samenvoegen->Afzonderlijke documenten bewerken.
 

 
Kies OK
 
Het resultaat is een nieuw document, gebaseerd op uw brief maar nu voor elk adres een eigen pagina.
 
Pagina 1 van 6 wordt getoond.
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