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EDITORIAAL
We begeven ons richting zomer en ook de vakanties komen langzaam om de hoek kijken. Terwijl deze hopelijk zonnige perioden er zitten aan te komen heeft Wings weer enkele interessante nieuwigheden voorzien. Zo verneem je in deze nieuwsbrief hoe de rappels uitgebreid werden met layoutgroepen en de mogelijkheid om bijlagen toe te voegen bij het mailen van een rappel. Het afdrukken van openstaande posten per lay-outgroep behoort eveneens tot de mogelijkheden.
We hebben ook aan het gebruikerscomfort gedacht. Zo werd het gebruik van het muiswiel verder verfijnd. Hiermee kun je dus in een afdrukvoorbeeld eenvoudig inzoomen door gebruik te maken van de
Ctrl-toets en het muiswiel.
Tijdens onze digi-days voor boekhoudkantoren werden naast koppelingen met andere programma’s
het reeds gekende Wings Basic facturatieprogramma en onze WingsApp getoond. Het werd een aangenaam gebeuren. Wings wenst je een zorgeloze en zonnige zomer toe en een prettige vakantie.
Rudi Trompet & het Wings team
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Nieuw

in Wings Boekhouding

Vanaf versie 8.08 bevat Wings Boekhouding enkele nieuwigheden m.b.t. de afdruk van rappels, openstaande posten en de vervaldagbalans.
In het basisbestand van de klanten bevat het tabblad Commercieel de mogelijkheid om een layoutgroep in te brengen.
Default staat deze op DIV; klik op

om lay-outgroepen op te zoeken, bij te maken of te bewerken.

Bij de afdruk van openstaande posten, de vervaldagbalans van klanten en de afdruk van rappels kan
naast de reeds bestaande selectie op groep en vertegenwoordiger nu bijkomend geselecteerd worden
op lay-outgroep.
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Lay-out

Basis - Hulpbestanden - Rappelteksten
Door aan de definitie van een rappeltekst een specifieke lay-outgroep toe te kennen kunnen meerdere
opmaken voor eenzelfde rappelniveau en taal gebruikt worden (bv. om rappels met eenzelfde niveau
en taal maar met een verschillend briefhoofd te versturen).
Je kan eveneens definiëren of de bestandsbijlagen van de opgenomen verrichtingen mee verstuurd
worden in het e-mailbericht.
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in Wings Boekhouding

Opzoeken betalingsbestand
Verrichtingen die in een betalingsopdracht (aangemaakt via Verrichting – Bank-link – SEPA-betalingen)
opgenomen zijn worden in de openstaande posten gemarkeerd met  .

Wanneer je de muisaanwijzer over dit symbool beweegt, dan wordt de informatie van de betalingsopdracht die de betaling bevat weergegeven:

Bv.

Op basis van deze gegevens kan de betalingsopdracht opgezocht en eventueel bijgewerkt worden.
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Klant

in de kijker

Digitale boekhouding en optimale samenwerking tussen boekhoudkantoor en eindklant staan bij Wings Software hoog in het
vaandel. We hebben dan ook de kans aangegrepen om het nieuwe platform BookMate
van onze partner CodaBox aan ons professioneel boekhoudcliënteel voor te stellen.
De eerste sessie zou bij ons doorgaan, maar
met meer dan 70 inschrijvingen zijn wij uitgeweken naar de seminariehoeve Ask Lily bij
ons in de buurt.

Aanvullend werd de Wings App gedemonstreerd: als boekhouder kan u uw klanten via
deze gratis App de mogelijkheid geven om hun
boekhouding via smartphone of tablet op te
volgen.
En zijn er klanten voor wie een eenvoudige facturatietool met betaalopvolging nuttig is? Dan
is Wings Basic hiervoor de oplossing: de verkoopgegevens zijn dan automatisch geboekt,
en de betaalopvolging houdt rekening met de
financiële boekingen die in het boekhoudkantoor gebeurd zijn.

Het thema van de voorstelling: Van boekhouder naar digi-coach.
Het nieuwe en gratis platform BookMate is
hierbij een sterke troef:
•

de eindklanten kunnen gemakkelijk
verkoop- en aankoopfacturen op dit
beveiligd platform plaatsen

•

in het extern boekhoudkantoor heeft
betrokken dossierbeheerder een duidelijk overzicht van welke documenten
voor welke dossiers voor verwerking
zijn binnengekomen

•

de boeking in Wings kan snel via de
gekende procedures om te boeken via
pdf, of verder geautomatiseerd indien
de factuur een zuiver digitaal formaat
heeft
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Wij danken alle aanwezigen voor hun enthousiasme. U kon deze dag niet aanwezig zijn of
zag op tegen de lange verplaatsing? Vanaf
september wordt zeker een tweede sessie gepland op een meer centraal gelegen locatie.

Beheersoftware

V.U. Mark Sprengers — Probastraat 7 Blok A — 2235 Westmeerbeek
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