Boekhouden met PodoFile
en BeautyFile
Toelichting bij de extra module “Boekhouden Compleet”
(vanaf PodoFile/BeautyFile versie 4.6)
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2 BOEKHOUDEN MET PODOFILE EN BEAUTYFILE
Opmerking vooraf: hoewel in de tekst van dit artikel de programmanaam PodoFile wordt gebruikt, is
de module Boekhouden Compleet ook volledig geschikt voor BeautyFile.
Tot nog toe kon je een volledig boekhouding met behulp van PodoFile doen, wanneer je ook het
programma SnelStart had. PodoFile is partner van SnelStart, in die zin dat er een directe koppeling
mogelijk is tussen de twee programma’s. In deze combinatie wordt het dagelijkse werk zoals alle
vormen van facturatie en inkoopadministratie e.d in PodoFile gedaan. Tot en met het berekenen van
de BTW-opgave aan toe. Vervolgens is het mogelijk om alle soorten facturen naar SnelStart de
exporteren met een druk op de knop en om betalingsboekingen uit Snelstart op dezelfde wijze terug
te ontvangen.
Maar vanaf versie 4.6 is er een nieuwe mogelijkheid bijgekomen. Met behulp van de extra aan te
schaffen module Boekhouden Compleet kan men de volledige boekhouding in PodoFile doen. Er zijn
dus geen externe pakketten meer nodig. Dit neemt niet weg dat we de koppeling met SnelStart
zullen blijven ondersteunen. Met andere woorden, er zijn nu twee uitstekende opties voor
boekhouden met PodoFile.

3 WAT IS BOEKHOUDEN COMPLEET?
Boekhouden Compleet is een extra module die bij het programma PodoFile kan worden aangeschaft.
De functies van deze module vormen een uitbreiding op de al bestaande administratieve functies van
PodoFile. Met Boekhouden Compleet is het mogelijk om de volledige boekhouding van uw bedrijf in
PodoFile te doen, inclusief de boekjaar afsluiting. De volgende tabel laat zien welke functies worden
toegevoegd als u Boekhouden Compleet aanschaft, ten opzichte van de standaard functies. Deze
tabel toont alleen administratieve en boekhoudfuncties. Voor een uitgebreidere beschrijving van alle
functies van PodoFile wordt verwezen naar de handleiding of de website.

Functie

Facturatie verkoop
Diverse kasmutaties
Rekeningenoverzicht
Kasboekoverzicht
Facturatie verzamelfacturen en Edeclaraties
Inkoopadministratie
Crediteuren
Debiteuren
Winst- en verliesrekening
Saldibalans zonder beginsaldi
Saldibalans
Balans
FootFit Software © 2017

Standaard in
PodoFile 4

Met de Module
Boekhouden
Compleet

























3

Beperkt memoriaal



Uitgebreid memoriaal
Grootboekkaarten
Journaalposten
Grootboektabel
BTW overzicht en opgave
Bankboek






Boekjaarafsluiting
Onbeperkte deelbetalingen
verkoopfactuur
Onbeperkte deelbetalingen
inkoopfactuur











Met behulp van het bankboek kunnen bestanden van alle bekende banken worden geïmporteerd.
Betalingen kunnen op handige wijze op openstaande facturen worden geboekt indien van
toepassing. De importfunctie heeft bovendien een semi-automatische boekingsmogelijkheid op basis
van factuurnummer en transactiebedrag.

4 BOEKHOUDEN COMPLEET IN HET KORT
Zoals uit de voorgaande tabel blijkt, voegt Boekhouden Compleet een aantal zaken toe aan de
PodoFile administratie. Namelijk een bankboek, een volledig memoriaal, ondersteuning voor
balanswaarden, en voor boekjaar afsluiting. Bovendien worden de betalingsmogelijkheden voor
facturen uitgebreid, in die zin dat het aantal deelbetalingen niet beperkt is tot 1 of 2 maal.
Het bankboek ondersteunt momenteel het importeren van bankgegevens van de volgende banken:
ABNAMRO, ING, KNAB, RABO, TRIODOS, van Lanschot, SNS, Regiobank. Deze lijst kan worden
uitgebreid wanneer gebruikers daartoe een verzoek indienen.
Met andere woorden het vullen van het bankboek kost op deze wijze geen moeite. Vervolgens
moeten deze banktransacties worden geboekt. In de meeste gevallen komt dat neer op het koppelen
van de transactie met een openstaande factuur. Zodra dat is gebeurd staat de factuur als betaald
geboekt en verschijnt niet meer in de lijst van openfacturen. Dit geldt zowel voor verkoop- als
inkoopfacturen. Omdat er vaak sprake is van tientallen of honderden facturen per maand, is er een
functie toegevoegd die automatisch een boekingsvoorstel doet zodra factuurnummer en bedrag
worden herkend. In die gevallen hoef je niets op te zoeken, 1 klik volstaat voor het definitief
inboeken van een transactie.
Een andere handige functie is dat PIN-ontvangsten kunnen worden geboekt met 1 simpele toets
combinatie. Zelfs in het ingewikkelde geval dat de PIN-provider een percentage inhoudt op de PINbedragen.
Uiteraard is het handig wanneer eerst de inkoopfacturen worden ingeboekt, alvorens met het
bankboek aan de slag te gaan. De verkoopfacturen hoef je in PodoFile niet apart te boeken, dat
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wordt al automatisch gedaan bij het factureren (toelichting: in andere boekhoudprogramma’s dient
men de verkoopfacturen in te boeken in een zogenaamd verkoopdagboek).
En dan is er voor speciale gevallen, zoals de jaar-afsluiting, nog het memoriaal. Dit is nu niet meer
beperkt tot twee standaard transacties, maar geschikt voor elke mogelijk memoriaal transactie.
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5 OVERSTAPPEN
Overstappen op Boekhouden Compleet is niet moeilijk. Zelfs als je het met terugwerkende kracht
wilt doen. Dat wil zeggen je gaat het gebruiken voor een periode die al voorbij is. Omdat
bankboekbetalingen nu via het bankboek moeten worden geboekt, moet je dan de betalingen die je
al handmatig had geboekt in die periode, ongedaan maken. Daarvoor heeft PodoFile een handige
functie: ga naar menu>administratie>boekhouden>boekjaren. In het tabblad Onderhoud stel je de
periode in en druk je op de knop Uitvoeren. En je kunt verder. En uiteraard moet je nu de
beginsaldo’s van een aantal grootboekrekeningen invullen.

6 MEER WETEN?
Alle details zijn te vinden in de handleiding. Deze is los verkrijgbaar, maar ook opgenomen in de
algemene PodoFile handleiding en in de Help. Klik hier voor de handleiding..
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