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CPS business tools 
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Betaalbare software met service, aantrekkelijke prijs geschikt  
voor het KMO-budget. 

Gebruiksvriendelijk 

Veilig en betrouwbaar 

Krachtig beleidssysteem 

Modulair (aan te kopen in deelmodules) 

Korte basisopleiding volstaat voor een snelle start 

Snelle input 

Overzichtelijke rapporten 
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CPS module boekhouding  D A T A S H E E T 

Succesfactoren 

| Een toepassing die aangepast is aan uw behoeften. 

| Eenvoudige installatie. 

| Korte basisopleiding volstaat voor een snelle start. 

| Betaalbare software met service. 

| Ontwikkelen reeds meer dan 25 jaar software en dit met de nieuwste ontwikkelingstools. 

| Performant, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar 

| Gebruiksvriendelijk doordat de software volledig gebaseerd is op de windows-gebruikersinterface. 

| CPS boek is een pakket dat u helpt uw boekhouding zo efficiënt mogelijk helpt uit te voeren, dat 

betrouwbaar is en zonder dat het u veel tijd kost, u de juiste informatie levert. Tal van duidelijke 

rapporten en overzichten maken van CPS boek steeds de bron van informatie om elke bedrijfssituatie 

op de voet te volgen. 

Bijzondere kenmerken 

| Multi-user : Is volledig voorzien voor netwerkomgevingen zodat terzelfdertijd kan gewerkt worden in 

één dossier met meerdere gebruikers. 

| Multi-devis : Opmaak van documenten in vreemde munt vormen voor het pakket geen probleem. Een 

bestand met alle muntcodes wordt standaard meegeleverd. 

| Alle documenten kunt u afdrukken op printer en scherm of kunnen rechtstreeks gemaild worden. 

| Alle bestanden en documenten zijn exporteerbaar naar Excel, Word en PDF bestanden. 

| Uitgebreide zoekfuncties. 

| Excel add-in: mogelijkheid tot opmaak van rapporten in excel waarbij het excel-programma zorgt 

voor de generatie van grafieken. 

| Volledig conform de Belgische BTW-wetgeving. 

| Beveiliging met wachtwoorden. Er zijn toegangsbeperkingen mogelijkheid per gebruiker. 

Uitbreidbaar met extra modules  

| Module aanmaak betaalbestanden. 

| Module inlezen CODA-berichten 

| Module beheer vast activa (afschrijvingen) 

| Module intrastataangifte 

| Module forfaitbeheer : boeken met hoeveelheden 

| Module digital archivering. 

  



  
 

 

CPS module boekhouding  3|5 
 

 

 

Basis module 

| Basisbestanden voor klanten , leveranciers, rekeningplan en definitie van dagboeken en 

boekhoudperiodes. Hulpbestanden voor definitie munten, landen, postcodes, koersen, btw-tarieven 

enz… Een aantal hiervan worden gebruiksklaar meegeleverd met het pakket maar kunnen volgens uw 

noden aangevuld en aangepast worden. 

| Instellen periodes en dagboeken. Maximum 24 periodes te definiëren met uiterrard de mogelijkheid 

dat begin en einde van het boekjaar niet hoeft gelijk te zijn aan het begin en einde van een 

kalenderjaar. Per type dagboek (verkoop, aankoop, financieel en diversen) kunt u een onbeperkt 

aantal dagboeken definiëren. 

| Tijdens het boeken van verkoopfacturen, aankoopfacturen, financiële en diverse verrichtingen worden 

tal van controles uitgevoerd op de ingetikte gegevens. Ingeschreven documenten kunnen later nog 

gewijzigd worden  

| Opvolging van onbetaalde facturen via afdruk vervaldagbalansen, consultatie op scherm van de 

openstaande posten en afdruk van rappels. Bij de rappels bepaalt u zelf of u verwijlintresten 

aanrekenen of niet 

| BTW-wetgeving : BTW-aangifte , BTWlisting en IC-aangifte kunnen automatisch doorgegeven worden 

via de INTERVAT module op de website van het ministerie. 

| Eenvoudige jaarafsluiting uit te voeren in één enkele handeling. 

| Balansen en beleidsinformatie. 

| Proef en saldibalans algemene rekeningen 

| Proef en saldibalans klanten en leveranciers. 

| Resultaatrekening met of zonder de detailrekeningen in deatail. 

| Jaarrekening met of zonder de detailrekeningen in detail. 

| Afdrukken van historieken klanten, leveranciers en algemen rekeningen. 

| Omzetstatistiek klanten en leveranciers in dalende of stijgende volgorde met vergelijk tov vorig 

boekjaar. 

| Statistiek per rekening of groep van rekeningen over verschillende boekjaren uitgedrukt in cijfertabel 

en/of in grafiekvorm. 

| Vergelijkende statistiek per klant of leverancier van de omzetcijfers over verschillende boekjaren 

afgedrukt onder grafiekvorm of in cijgfertabel. 

Module aanmaak betaalbestanden (elektronisch betaalverkeer) 

| Met deze module kan u uw leveranciersbetalingen voorbereiden vanuit “CPS BOEK”. U maakt 

betaalbestanden aan per bank die u dan importeert binnen uw banksoftware met bijvoeging van een 

digitale handtekening. Na de vervollediging van de handtekening en bepaling van uitvoeringsdatum 

voert uw bank het betaalbestand uit en wordt uw financiële rekening voor het totale bedrag in 

mindering gebracht. 

Uw bankuittreksel vermeld de nummer van de betaalopdracht en het totaal overgeschreven bedrag 

naar de diverse leveranciers. Zo is het nu voldoende om bij het boeken van het uittreksel het nummer 

van de betaalopdracht in te brengen en alle leveranciersfacturen die de betaalopdracht bevat worden 

automatisch zonder verdere input afgeboekt. 

Deze module zorgt voor een snellere verwerking bij het boeken van uw financiële uittreksels, vermijd 

dat verkeerde bedragen worden overgeschreven en ook dat leveranciersfacturen dubbel betaald 

worden. 
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Module beheer vaste activa (afschrijvingen) 

| Mogelijkheid tot automatische creatie van afschrijvingsfiches op basis van de geboekte 

aankoopfacturen. Op basis van de afschrijvingsfiches kunnen de afschrijven automatisch geboekt 

worden in het diversen dagboek. Het afschrijvingsbedrag wordt automatisch berekend op basis van 

de ingebrachte gegevens op de afschrijvingsfiche . 

Verschillende lijsten geven u een overzicht op de afschrijvingstabellen en investeringen binnen een 

bepaalde periode. 

Module inlezen coda-berichten 

| Het doel  van deze module is het intensieve werk van het boeken van bankuittreksels te versnellen. 

Door de informatie te analyseren van het CODA bestand dat de bank voor ons 

boekhoudingsprogramma ter beschikking stelt worden alle financiële verrichtingen van een uittreksel 

geanalyseerd en aan iedere verrichting zoveel mogelijk een klantenbetaling of een leverancierbetaling 

of een algemene kostenbetaling (bankkosten, afbetaling financiering , enz…) eraan toegekend. 

| De enige bestaande limiet is de herkenbaarheid van de verrichtingen, maar de software laat tevens 

toe op een gemakkelijke manier de niet herkende bedragen alsnog toe te wijzen. Zo kunnen nieuwe 

structuren van herkenning aan het programma aangeleerd worden om dezelfde soort inkomende of 

uitgaande betaling de volgende keer automatisch te herkennen. 

| CODA rapportering is de Belgische interbancaire standaard voor het gecodeerde dagafschrift 

opgesteld door Febelfin (Belgische fedratie van de financiële sector) en aangepast aan de SEPA 

vereisten. 

Module intrastataangifte 

| Bedrijven die verplicht worden, gezien hun omzetten in import en/of export van goederen en 

diensten, een intrastataangifte in te dienen kunnen rekenen op dze module om aan deze verplichting 

op een eenvoudige wijze te voldoen. 

| Bestanden voor de aangiftes door te sturen worden aangemaakt tijdens de boekingsprogrammas aan 

en verkoop en kunnen dan elektronisch neergelegd worden via de internetapplicatie INTERVAT op de 

website van het minsiterie van financiën. 

Module forfaitbeheer (boeken met hoeveelheden) 

| Bij het boeken op algemene rekeningen is het mogelijk hoeveelheden bij in te geven.. 
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Module digitale archivering 

De bedoeling van de toepassing is het digitaal archiveren van de leveringsbons van klanten, uitgaande 

facturen, aankoopfacturen en werkbonnen. 

 

Leveringsbons klanten 

Op de leveringsbons wordt een barcode afgedrukt om een gemakkelijke scanning mogelijk te maken 

en hierdoor zal de scanner ook een leveringsbon uit verschillende pagina’s kunnen gaan scannen als 

één PDF document. Leveringsbon wordt een eerste maal gearchiveerd bij het uitprinten of doormailen 

en vervolgens kan afgetekende leveringsbon ingescand worden die de vorige scan overschrijft. 

 

Verkoopfacturen klanten 

Verkoopfacturen worden een eerste maal gearchiveerd bij het uitprinten of doormailen en vervolgens 

kan een eventueel afgetekende factuur ingescand worden die de vorige versie overschrijft. 

  

Aankoopfacturen leveranciers 

Hier zullen we de binnenkomende aankoopfacturen tijdens het inschrijven van de factuur in de 

boekhouding voorzien worden van een etiket met daarop het toegekende interne factuurnummer dat 

het in de boekhouding zal krijgen. Zo kan een perfecte scanning van aankoopfacturen bestaande uit 

meerdere pagina’s als één PDF document verwerkt worden. 

Benodigde hardware- en softwarelicenties 

| Professionele documentscanner. 

| Labelprinter voor afdruk documentsetiketten met barcode (bv. Dymo). 


