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EDITORIAAL
De zomervakantie is weer voorbij en de scholen heropenen hun deuren. Tijd dus voor een nieuwe
start, het begin van een nieuw werkjaar. Om je te helpen je start niet te missen heeft Wings weer enkele interessante nieuwigheden voorzien. Zo werd op het vlak van rappels de mogelijkheid ingebouwd om samen met de rappel ook de betreffende facturen in bijlage te kunnen meesturen.
Bij basis klanten werd bovendien voorzien in lay-outgroepen. Hierdoor krijg je nu meer veelzijdigheid
binnen het rappelbeheer. Klanten kunnen dus nu bij een lay-outgroep worden ondergebracht en worden dan gekoppeld aan een rappelmodel van die lay-outgroep. De lay-outgroep zelf kan ook als selectiecriterium worden gebruikt bij de afdruk van openstaande posten en bij de afdruk van de vervaldagbalans. Hier kon je al meer over vernemen in onze vorige nieuwsbrief.
Het gebruik van de lay-outgroepen werd ook in de logistieke module ingewerkt. Diverse opmaken
kunnen aan een lay-outgroep worden gekoppeld. De klanten van die lay-outgroep hebben dus alle
opmaken van die lay-outgroep ter beschikking.
Je merkt het, goed geïnformeerd zijn blijft belangrijk. Lees daarom de volgende bladzijden van onze
nieuwsbrief.
Rudi Trompet & het Wings team
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Lay-outgroep
Zoals wij in onze vorige nieuwsbrief vermeldden kan in het basisbestand van de klanten in het tabblad
Commercieel een lay-outgroep gedefinieerd worden.

In Wings Boekhouding vormt deze lay-outgroep een bijkomend selectiecriterium bij de afdruk van
openstaande posten, de vervaldagbalans van klanten en de afdruk van rappels.
Dit is handig voor bedrijven en vzw’s waarvan de boekhoudkundige entiteit meerdere afdelingen
omvat en die bij de afdruk van rappels per afdeling een specifieke lay-out wensen te gebruiken.
Vanaf versie 8.09 is deze lay-outgroep eveneens gekoppeld aan de documentopmaken in Wings
Logistiek.
Bv.
Beheer - Afdrukken - Opmaak
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Deze opmaak is enkel van toepassing voor
klanten waarbij Lay-outgroep LG1 in het tabblad Commercieel geselecteerd is.
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Toevoegen URL bijlage
In Wings Boekhouding is naast de knop

voor het toevoegen van een bestandsbijlage die zich op

het vaste systeem (pc, netwerk, …) bevindt eveneens de knop
Toevoegen URL bijlage voorzien.
Hierdoor kan een bestandsbijlage die zich op een externe website bevindt door middel van de URL gekoppeld worden aan een boeking in Wings.

Bv. bij verrichtingen die vanuit een DMS (Document Management System) in de cloud via WAI (Wings
Accounting Interface(*)) in Wings Boekhouding geïmporteerd worden kan de URL die naar de bijlage
verwijst aan de Wingsverrichting gehecht worden.
Opm.:

is net zoals

beschikbaar in alle verrichtingen en bij het raadplegen van dagboeken.

(*) Meer informatie omtrent Wings Accounting Interface via https://www.wings.be/nl/klantenzone/
documentatie/handleidingen-interfaces/
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Graag willen we u reeds informeren dat onze kantoren
gesloten zijn op 24 en 31 december 2019.
Edito-

Beheersoftware

Klant
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SuperHuis werd 3 decennia geleden opgericht en is vanuit het oorspronkelijk familiaal
bedrijf inmiddels uitgegroeid tot dé dynamische partner voor het bouwen van woningen,
villa’s of appartementen.
Onze klanten krijgen bij SuperHuis een volledige begeleiding bij de keuze, het ontwerp
en de realisatie van hun woning volgens de
overeengekomen bouwformule.
SuperHuis bouwt voornamelijk sleutel-op-dedeur woningen voor particulieren en is eveneens toonaangevend in de ontwikkeling van
vastgoedprojecten zoals verkavelingen en
appartementen. Zowel de particuliere klant
als de investeerder kan bij ons terecht voor
de realisatie van hun project.

Voor de betaling van onderaannemers is er een
controle op sociale en fiscale schulden, zodat de
controle op inhoudingsplicht geïntegreerd en automatisch gebeurt. Het is niet enkel voor ons maar
zeker ook voor onze klanten belangrijk dat wij tijdig mogelijke problemen detecteren en nog gepast
kunnen bijsturen.

De administratie van SuperHuis is natuurlijk
ook geëvolueerd. Het is uiterst belangrijk dat
we bij de opvolging van de diverse projecten
kort op de bal kunnen spelen en waar nodig
tijdig kunnen ingrijpen.
In de loop van 2016 hebben we de overstap
gemaakt naar Wings als boekhoudprogramma. De netwerkversie is geïnstalleerd op de
eigen server met 4 operationele gebruikers.
Voor ons is de geïntegreerde analytische module en het koppelen aan onze eigen werfadministratie belangrijk. Inkomende facturen
staan hierdoor automatisch geblokkeerd. Via
onze werfadministratie kunnen de projectleiders de documenten die op hen betrekking
hebben opvragen en goedkeuren.
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Ik vond als boekhoudkundige leek in Wings veel
sneller en gemakkelijker de benodigde informatie
in de rapporten. Alles was veel overzichtelijker en
ik vond dadelijk mijn weg. De verkoopfacturen worden momenteel nog manueel geboekt. Met de aanwezige Wings Interface kunnen we dit verder automatiseren zodat de verkoopdocumenten met de
bijhorende pdf zonder manuele tussenkomst in de
boekhouding zijn opgenomen.
Peter Kenis
zaakvoerder
www.superhuis.be
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