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EDITORIAAL
We zetten weer koers richting lente. Tijd dus voor onze lente aanbiedingen. Wings, als je vertrouwde software
leverancier, zal je in de komende maanden weer allerlei nieuwigheden kunnen aanbieden. Zo zal een versterkte
Wings Basic zijn opwachting maken. Het programma werd nu uitgebreid met een betalingsopvolging. Naast de
reeds gekende eenvoudige manier om facturen en e-facturen aan te maken kan de Wings Basic gebruiker nu
ook zijn betalingen beheren en opvolgen. De boekhouder controleert dan de btw-aangifte en de cirkel is rond.
Je verneemt meer over Wings Basic via onze website.
Naast het Wings Basic gebeuren werd natuurlijk de nodige aandacht besteed aan het gebruikerscomfort binnen
onze andere Wings programma’s. Zo werd de ondersteuning van coda’s 2.6 ingewerkt en hebben we in het
kader van de elektronische flow ook een pad voorzien voor het in de achtergrond inlezen van coda’s. Hiermee
kan het inlezen van betalingen nog vlotter verlopen en dit zelfs voor meerdere banken tegelijk. Interesse?
Verneem meer over dit alles in de volgende bladzijden van onze nieuwsbrief.
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Nieuw

in Wings Boekhouding
Automatisch inlezen bankafschriften
Indien Wings Professional Banklink in de licentie opgenomen is, kan via Beheer – Instellingen – Boekhouding
- Banklink (3) het automatisch inlezen van coda’s die zich op een bepaalde locatie (Pad - Inclusief submappen)
bevinden ingesteld worden.
Opmerking: aangezien het aanleren van een verrichting gebeurt na het inlezen, is het niet aangewezen om
tientallen uittreksels ineens in te lezen. Het aangeleerde kent immers pas zijn praktische toepassing bij de
volgende inleesbeurt van de uittreksels.

Het verwerken van de coda’s kan gestart worden via Verrichting - Bank - link - Inlezen bankafschriften of
door de instelling van een taakplanner die de coda’s b.v. ‘s nachts automatisch verwerkt.
De verrichtingslijnen die Wings niet aan een bepaalde klant, leverancier of algemene rekening kan toewijzen
worden op de Wachtrekening voor onbekende boekingen geboekt.

Nieuw

in Wings Boekhouding
Adrescontrole via internet (Bpost)
In het basisbestand van de klanten en leveranciers werd aan het adres
de knop Adrescontrole via internet (Bpost)
toegevoegd.

Hiermee worden de ingebracht adresgegevens (Belgisch adres) door de server van Bpost gecontroleerd.
Indien het adres niet herkend wordt, zal een verbeterde versie voorgesteld worden indien dit voorhanden is.
Gecontroleerde en herkende adressen worden in Wings gemarkeerd met

HAPPY PENSION
Mevrouw
Marianne
Viaene
heeft
onze
administratieve dienst verlaten om te genieten
van haar pensioen. Haar administratieve taken
zullen worden waargenomen door haar opvolgster
mevrouw Kelly Geens.

Wij bedanken hierbij Marianne voor haar jarenlange
inzet en wensen haar proficiat met een welverdiend
pensioen!

Beheersoftware

Klant
in de kijker

TRANSPORT JOOSEN NV
Transport Joosen NV is sinds 1995 operationeel,
oorspronkelijk met als thuishaven een terrein van 6500m²
in Brecht. Door de jarenlange continue groei hebben we
gezocht naar een terrein in de haven van Antwerpen: in
2012 zijn we verhuisd naar de Ordamstraat (terrein van
25.000 m²) en begin 2016 hebben we het aanpalende
terrein (ca 65.000 m²) langsheen de Bellestraat
overgenomen.
Op de dag van vandaag is Transport Joosen met meer dan
200 voertuigcombinaties actief in +- 10 landen.
De fileproblematiek rond Antwerpen is dagelijks nieuws,
en dikwijls wordt er gewezen naar de vele vrachtwagens
die onze wegen belasten. Transport Joosen is een
innovatief bedrijf: onder leiding van Kurt Joosen wordt
er continu naar oplossingen gezocht om veilige en stipte
transporten te kunnen verzekeren. Enkele punten die op
tafel liggen:
- er naar te streven dat containerterminals ook ‘s nachts
bereikbaar zijn
- de Liefkenshoektunnel ‘s nachts tolvrij voor stimulatie
nachttransporten tussen rechter- en linkeroever
- LZV vervoer tussen havenbedrijven mogelijk maken
- …
Door samen met de overheden en met andere bedrijven naar innovatieve oplossingen te zoeken is Transport Joosen
afgelopen jaar meerdere keren in de kijker geweest:
02/2018 Stad Antwerpen steunt logistiek project Group Joosen
03/2018 Group Joosen is transporteur van het jaar 2018
07/2018 Transport Joosen is boegbeeld Truckveilig 2018
08/2018 Group Joosen in nieuw proefproject met langere en zwaardere trucks(LZV vervoer)
Die structurele en toekomstgerichte aanpak werd ook op de administratie toegepast. In 2016 werd beslist om de logistieke
software (Transline) te koppelen met Wings als boekhoudpakket, uitgebreid met de Wings Professional Banklink en met
5 actieve gebruikers, Deze koppeling was midden 2017 volledig operationeel: alle Transline facturen worden automatisch
in de Wings Professional boekhouding ingelezen. Wings Logistiek wordt gebruikt voor de aanmaak van diverse overige
facturen.
Maandelijks zijn er ongeveer 1500 aankoopfacturen die worden gedigitaliseerd en ingelezen. We gebruiken hier Readiris
Corporate dat perfect met Wings samenwerkt.
Financiële verrichtingen worden ‘s ochtends via Isabel ingelezen.
Een groot voordeel van Wings is dat alle info dadelijk wordt verwerkt waarbij alle documenten digitaal zijn bijgevoegd.
Wings is duidelijk om mee te werken, het opleidingstraject was hierdoor zeer kort.
Jason Stein - Administratie Group Joosen
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Niets uit deze uitgave mag op om het even welke manier gereproduceerd worden zonder voorafgaande geschreven toestemming van Wings Software

