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Toelichting op de nieuwe release

IN DEZE VERSIE

Algemeen
Dit document bevat de beschrijving van de wijzigingen in de laatste versie van Finall.
In dit document zijn alle wijzigingen terug te vinden sinds de juni update van 2020.

De belangrijkste wijzigingen
hebben betrekking op:
1. De vereenvoudigde inrichting
en opzet van het gebruik van
automatische wachtrijen in
Finall.
2. Nieuwe opzet voor het
maken van PDF bestanden voor
externe ontvangers. Finall
biedt nu de mogelijkheid om
briefpapier toe te voegen in de
applicatie. Het gaat dan vooral
om het verzenden van
facturen, brieven zoals
aanmaningen en
betaalspecificaties.
3. Versturen van facturen via
UBL en Peppol.

1. Wachtrij
Via de ‘wachtrij’ in Finall kunnen functies die vaak achter elkaar uitgevoerd worden
geautomatiseerd worden. De functies kunnen in een wachtrij gezet worden en op
een te kiezen tijdstip uitgevoerd worden. Zo kan een wachtrij er bijvoorbeeld voor
zorgen dat importbestanden elke nacht automatisch ingelezen, gecontroleerd en
verwerkt worden.
De wachtrij opzet is aangepast zodat het eenvoudiger is om de volgorde, selecties
en uitvoer van een functie in een wachtrij te wijzigen.
2. PDF bestanden en briefpapier
Voor uitgaande documenten kun je in Finall een lay-out maken met bedrijfslogo’s en
teksten in de kop of voet van een uitgaande brief. Deze worden er documentsoort
gemaakt zoals facturen, aanmaningen of betaalspecificaties.
Vanaf deze versie van Finall kun je ook een PDF bestand met uw briefpapier als
achtergrond toevoegen aan uitgaande documenten. Het voordeel is dat de lay-out
per documentsoort altijd gelijk is. Bovendien kunnen wijzigen in lay-out zoals
adressen of logo’s per bedrijf eenvoudig worden gewijzigd.
In de functie ‘onderhoud bedrijf’ binnen menu applicatiebeheer is per bedrijf het
briefpapier op te vragen. Daar is ook te zien of per bedrijf een andere lay-out wordt
gehanteerd.
3. UBL en Peppol
Naast het ontvangen van UBL inkoopfacturen is het in deze versie van Finall ook
mogelijk om uitgaande facturen (aan debiteuren) in UBL te versturen. Dat kan via
mail of via de volledige eFacturatie module via Peppol.
Bij de debiteuren stamgegevens zijn een aantal velden van belang voor het juist
versturen van UBL via Peppol:
KvK
Dit is in Nederland het Peppol adres van ontvangers (bedrijven)
Oin
Dit is in Nederland het Peppol adres van ontvangers
(overheidsinstanties)
Distributie
De manier van verzenden (Print, Mail, Peppol)
Mailadres
Mailadres van de ontvanger indien deze niet bekend is in Peppol
netwerk. De factuur wordt automatisch doorgestuurd.
Wil je ook gebruik gaan maken van eFacturatie, neem dan contact op met Bizon
Software.

Grootboek
Subcode 4 op grootboekkaart
In sommige gevallen werd de subcode 4 niet goed getoond op de afdruk van de
grootboekkaart. Dit is aangepast.
Controle grootboekrekening in combinatie met subcode
Finall had de mogelijkheid om een extra controle te doen op de combinatie van
grootboekrekening en subcode bij een boeking. De controle en onderhoud werd
echter te complex en niet meer gebruikt en is daarom nu ook uit deze versie
verwijderd.
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Telebankieren
Coda bankbestanden
Een coda bestand bestaat uit een hoofdregel met details. In sommige gevallen mag
alleen de hoofdregel ingelezen worden, in andere gevallen alleen de details. Dit is
afhankelijk van de mutatiecode op de hoofdregel. Mutatiecode 204 is nu toegevoegd
waarbij alleen de hoofdregel en niet de details ingelezen worden.
Bankrekeningen in hoofdletters
Bij sommige banken in Nederland worden betaalbestanden afgekeurd als de
bankrekening in kleine letters wordt aangeleverd door Finall. Finall exporteert de
bankrekeningen in betaalbestanden vanaf deze versie automatisch in hoofdletters.
Niet-sepa betalingen in België
De banken in België stappen voor het inlezen van betaalbatches voor niet-sepa
betalingen over op een ander formaat. Dit formaat lijkt op SEPA XML, met een aantal
kleine wijzigingen. Dit formaat is in deze versie nu ook beschikbaar.
Valuta in SEPA betaling
Via handmatig toevoegen of het wijzigen van het soort betaaladvieslijst in Finall kon
het voorkomen dat op een SEPA lijst facturen in valuta anders dan euro voorkwamen.
Bij het toevoegen van facturen en bij het wijzigen van de soort is nu een extra
controle toegevoegd.
Afboeken rekening courant facturen
In Finall is het mogelijk om een betaling in bedrijf A af te boeken van een factuur in
bedrijf B. Finall zorgt dan voor een automatische rekening courant boeking op de
achtergrond. De omschrijving van die boeking is nu aangepast zodat deze uniek
verwijst naar de bron van de boeking.

Crediteuren/debiteuren
Sortering facturen bij debiteuren en crediteuren
Bij opvragen facturen is naar aanleiding van de wensen van klanten de sortering
aangepast, de nieuwste facturen staan nu boven.
Mailadres vervangt faxnummer
In de openstaande postenlijsten in Finall is bij debiteuren en crediteuren het
faxnummer vervangen voor het mailadres.
BTW bedrag in UBL bestanden
In de nieuwe UBL formaten mag een BTW bedrag niet meer op regels apart
meegegeven worden. Daarvoor is een BTW bedrag op totaal bedoeld. Op de
factuurregels is wel een BTW percentage verplicht.
In Finall is het gewenst om BTW op regels te boekt worden, daarom wordt nu bij de
boeking van de UBL factuur de BTW op regel berekend door Finall en geboekt.
Daardoor kan een afrondingsverschil ontstaan.
Betaalspecificatie eenmalige crediteuren
Finall heeft de mogelijkheid om een ‘eenmalige crediteur’ te boeken. Alle informatie
zoals betaalinformatie en naam van de crediteur wordt dan op factuur vastgelegd.
Voordeel is dat niet alle gegevens van de crediteur aangemaakt worden in Finall.
Nadeel is dat de informatie van de crediteur niet volledig is en ook niet hoeft te zijn.
Dit betekent dat bij het maken van een betaalspecificatie deze facturen niet
verzonden kunnen worden, adresgegevens en mailadres hoeven immers niet bekend
te zijn in Finall. In de betaalspecificatie worden deze dan ook overgeslagen.
Aandachtspunt: vraag uw accountant of het wenselijk is om gebruik te maken van de
‘eenmalige crediteur’ optie in Finall. Onder bepaalde voorwaardes is dan namelijk
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niet toegestaan. Het is mogelijk om deze optie in Finall dan ook volledig uit te
schakelen.
Controleoverzicht periodeverdelingen
In het controle overzicht voor boekingen verdeeld over perioden (transitoria) wordt
nu ook factuurinformatie getoond (status en betaalsaldo).
Inlezen scans op testomgeving
Het kan voorkomen dat de inrichting van de Finall testomgeving hetzelfde is als de
productieomgeving. Bij inlezen van PDF bestanden in de testomgeving kan het dan
voorkomen dat PDF bestanden die bedoeld zijn voor productie in de testomgeving
worden ingelezen. Ze zijn dan niet meer beschikbaar voor de productieomgeving.
Daarom een aanpassing dat bij inlezen van PDF bestanden in de testomgeving deze
niet verplaatst worden.

Facturatie
Status van een order
In Finall zijn de coderingen voor de status (INIT, ACTI,HOLD) vervangen door
omschrijvingen die voor de gebruiker duidelijker zijn: Nieuw, Actief, Geblokkeerd.
Orders verwijderen
Orders met orderregels konden niet zomaar verwijderd worden. Eerst moesten alle
regels verwijderd worden, dan pas kan de order weggehaald worden. In deze versie
is het niet meer nodig om eerst alle regels te verwijderen. Finall vraagt voor
verwijderen om een extra bevestiging als de order regels bevat. Deze worden na
akkoord automatisch verwijderd.

Import en export
Inlezen VIP calculus
Voor het inlezen van bestanden vanuit VIP Calculus zijn aanpassingen gedaan het
formaat. Het debiteurnummer wordt nu vanuit ander veld ingelezen.
Import gegevens van bankrekeningen
Bij import van stamgegevens waarin een bankrekening vermeld is (zoals crediteuren)
werd de BIC-code niet goed berekend. Dat was alleen het geval als deze niet in de
aangeleverde gegevens aanwezig is.
Import ASPOS kassasysteem
Aanvulling bij importeren van de kassabestanden vanuit ASPOS:
Subcodes:
Extra subcodes week (WK) en dag (DAG) worden berekend
in Finall (zondag – dag 1)
Subcode rekening (REK) wordt extra gevuld met de gbrekening
BTW op verkopen:
Het is mogelijk om deze te laten berekenen en boeken
door Finall. Alleen boeken als deze niet door ander
systeem (zoals Profashionall) wordt geboekt.
BTW op onkosten:
Het is mogelijk om deze te laten berekenen en boeken
door Finall.
Periode bepaling:
Indien de periode door Aspos niet wordt aangeleverd
bepaalt Finall de periode aan de hand van de
transactiedatum.
Import Adyen inclusief Afterpay
Indien Adyen ook de betaalmethode van ‘Afterpay’ verantwoord is het niet meer
nodig om de factuur van Afterpay (die apart verstuurd wordt) te boeken. Wel is het
van belang dat bij de import van Adyen de BTW op Afterpay kosten wordt geboekt.
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Deze wordt niet apart vermeld en daarom is in Finall ingericht dat de BTW uit het
kostenbedrag wordt berekend en geboekt.
Import Medicom aanpassing
De import van Medicom gegevens is aangepast vanwege een wijziging in de opzet van
adresgegevens.
Verwijderen regels na inlezen
Na inlezen van bestanden, die tot journaalposten omgevormd worden, zijn de
volgende opties toegevoegd:
1. Verwijderen regels
Onterecht ingelezen regels worden uit de journaalpost gehaal.
2. Wijzigen regels
De inhoud van een regel mag aangepast worden.
3. Toevoegen regels
Aan de ingelezen journaalpostregels kunnen regels toegevoegd worden.
Let op: Het wijzigen van geïmporteerde bestanden is over het algemeen niet nodig.
Mocht dit een taak zijn die regelmatig voorkomt is het zinvol om contact op te nemen
met Bizon. Samen wordt dan gekeken naar een meer structurele oplossing voor de
import van journaalposten.
Import Lyreco
Lyreco heeft Office depot overgenomen. Het importbestand voor aankopen via Office
depot is daarom vervangen door een nieuwe import.

Applicatiebeheer
Drag & drop van bestanden
In het digitaal dossier is het mogelijk om pdf bestanden in te slepen. Deze pdf
bestanden staan dan op de PC van de gebruiker en kunnen met de muis naar Finall
worden gesleept. Dit geld nu voor alle entiteiten waar digitaal dossier beschikbaar
is zoals:
Crediteuren
Debiteuren
Crediteuren facturen
Debiteuren facturen
Vaste activa
Bedrijven
Onderhoud bedrijf
Nieuwe opzet voor het onderhoud van bedrijven/administraties in Finall. Het is nu
ook mogelijk om hier direct een nieuw bedrijf aan te maken. Voorheen was dit een
andere functie.
Wachtwoord herstel link
In verband met aanscherping van de beveiliging in Finall is de functionaliteit voor
het aanvragen van een nieuwe wachtwoord voor FactFlow en Finall aangepast.
De mail met link is gebruikersafhankelijk geworden en kan niet meer
doorgestuurd worden.
Alleen de laatste aanvraag is geldig. Als er twee keer wordt gelijkt op
wachtwoord vergeten is alleen de laatste mail geldig.
De geldigheid van de link is maximaal 1 uur (ISO 27001).
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