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EDITORIAAL
Het werkjaar is uit de startblokken geschoten en bij Wings Software werd er aardig wat tijd besteed
aan allerlei nieuwigheden. Zoals u al kon lezen in de afdeling ‘Nieuws’ op onze website hadden deze
nieuwigheden over het algemeen betrekking op de fiscale regels voor vooruitbetaalde kosten.
Kosten die op meerdere boekjaren betrekking hebben dienen gespreid te worden ingeboekt. Dit overeenstemmingsprincipe is in de software voorzien en kan eenvoudig worden ingesteld. Na het uitvoeren van uw update beschikt u dus niet enkel over deze mogelijkheid doch hebben wij ook rekening
gehouden met de naamswijziging van de rechtsvormen zoals ze in de vennootschapswetgeving werd
vastgelegd. De gebruiker hoeft dus niet tussen te komen om bijvoorbeeld BVBA naar BV te wijzigen.
Deze omzetting gebeurt automatisch dankzij het update-programma. Deze update voegt ook een menuoptie ‘Voertuigen’ toe. In deze voertuigfiches werd voor de aftrekbaarheid zowel het fiscale als het
btw-gedeelte opgenomen en er werd voorzien in een overzichtslijst.
Indien u nog meer wil vernemen over onze nieuwigheden lees dan zeker ook de artikels in de volgende bladzijden van onze nieuwsbrief!
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Voertuigfiches
* Vanaf Wings Professional uitvoering

In de voertuigfiches bestaat nu de mogelijkheid om zowel het percentage niet fiscaal aanvaard als het gedeelte niet-aftrekbare btw in te brengen.



Indien gebruik gemaakt wordt van de voertuigfiche bij het boeken, dan heeft deze
fiche voorrang op de aftrekbaarheid die eventueel bij de algemene rekening werd
ingesteld.

Bij het inboeken kan er zowel vanuit de leverancier als vanuit de algemene rekening een
voertuig opgevraagd worden.
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De nummerplaat in de hoofding geldt enkel als standaardwaarde voor de detaillijnen van de
boeking. De uiteindelijke aftrekbaarheid wordt bepaald door de nummerplaat die in de detaillijn staat.
De lijst kan afgedrukt worden via Afdrukken-Basisbestanden-Voertuigen:

Uitbreiding lengte namen, adressen, e-mail adressen en
omschrijving rekeningnummers

De ruimte voor naam en adres werd uitgebreid naar 50 tekens en 35 tekens voor de plaatsnaam.
Voor een e-mailadres werden 128 tekens voorzien.
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December 2019: 3bouw wordt door Unizo uitgeroepen tot Maakbedrijf van het jaar
2019/2020. Meer dan reden genoeg om
3bouw ook in onze nieuwsbrief in de kijker te
zetten want in mei 2018 hebben we hen in
onze Wings klantenportefeuille mogen verwelkomen.

De zaakvoerders Paul Wens, Chris en Jef
Imants, drijvende krachten achter het unieke
3bouw-team zijn reeds meer dan 40 jaar actieve houtskeletbouwers. Zij stonden aan de
wieg en leiding van verschillende houtskeletbedrijven en kozen bijna 15 jaar geleden om
hun eigen visie op kwalitatief en duurzaam
bouwen met 3bouw in de praktijk te brengen.
Daarbij staat de grote tevredenheid van zowel
klanten als medewerkers steeds centraal. Ook
de gezonde financiële structuur en de aandacht voor constante innovatie op alle fronten
stuwden het bedrijf richting overwinning.

In het land van de baksteen weet 3bouw almaar meer bouwers te bekoren: de teller van
het bedrijf staat inmiddels al op 400 woningen. Naast de geleverde bouwkwaliteit en de
persoonlijke aanpak blijken onder meer de
korte bouwtijd en de uitstekende isolatiewaarden belangrijke argumenten om voor de
houtskeletbouw van 3bouw te kiezen.
Daar waar de boekhouding oorspronkelijk in
handen was van een extern boekhoudkantoor, was er door de groei noodzaak aan interne financiële ondersteuning. Op aanraden
van het boekhoudkantoor en na verdere studie van de beschikbare alternatieven bleek
Wings Professional Boekhouding voor 3bouw
de beste keuze. Niet enkel is het pakket gemakkelijk en gebruiksvriendelijk voor het bedrijf maar via de WAI en de Wings Webservice
is er een perfecte wisselwerking met de eigen logistieke toepassingen dewelke regelmatig onderhevig zijn aan nieuwe ontwikkelingen. Wings is daardoor geen eiland op zich:
de Professional banklink en de combinatie
met Silverfin maken het geheel verder af.
Ook staat de helpdesk steeds paraat bij vragen, zowel over het gebruik van het pakket
zelf als over de werking van de interfaces,
wat een absolute plus is.

3bouw BV
Zone Reme 1—2260 Westerlo
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V.U. Mark Sprengers — Probastraat 7 Blok A — 2235 Westmeerbeek
Niets uit deze uitgave mag op om het even welke manier gereproduceerd worden zonder voorafgaande geschreven toestemming van Wings Software.

