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1 CODA
CODA staat voor gecodeerd dagafschrift. Reeds jaren hebben de banken een standaard die interbancair
vastgelegd werd. Wat CODA betreft bestaan er veel versies, om een optimale werking binnen adsolut te
hebben heb je een full CODA nodig (laatste versie).
De CODA worden aangeleverd door de banken. Dan kan je via de individuele programma’s van de bank de
bestanden downloaden. Ofwel kunnen wij ervoor zorgen dat alle CODA bestanden dagelijks aangeleverd
worden. Wij brengen dan alle formaliteiten bij de bank in orde. Als je hier meer informatie over wenst stuur je
best een mail naar helpdesk.software@wolterskluwer.be met vermelding CODA bestanden via adsolut.
Voor het downloaden van de CODA bestanden via je bankprogramma kan je best contact opnemen met de
desbetreffende bank.
Als de bestanden gedownload zijn kan je deze verwerken in adsolut.

1.1 Verwerking in Adsolut
Dit kan je doen in de ingave van het financieel.

Kies het juiste dagboek.
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Klik op ‘Lees CODA bestand (F6)’

Kies de map waar je het bestand weggeschreven hebt in je bankprogramma.
Selecteer het juiste bestand en klik op ‘open’.
Het CODA bestand wordt ingelezen en wordt voorgesteld. In dit voorbeeld heb je twee betalingen van relaties
die automatisch toegewezen werden aan de relatie. De eerste relatie heeft echter een betaling gedaan die aan
een factuur kan gekoppeld worden en de tweede kan wel gekoppeld worden aan een factuur.
De Oranje bol wil zeggen dat de koppeling naar de relatie/leverancier gemaakt is maar dat er geen
overeenstemmend bedrag is.
Indien de bol groen is dan is het bedrag gekoppeld aan de klant of leverancier en is er eveneens een
overeenstemmend bedrag.
Indien de bol groen is moet de toewijzing door de gebruiker gebeuren.
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Mocht je de boeking zo afwerken dan zou je naderhand de betaling moeten afpunten tov de facturen.
Anderzijds kan je dit ook tijdens het inlezen van de CODA doen.

Je kan ook zoals in het financieel de betaling toewijzen aan facturen.
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Indien er geen relatie/leverancier of rekening gevonden wordt voor deze lijn zal het bolletje rood zijn en kan je
zelf bepalen waar de boeking op dient te gebeuren.
Het programma zal dan deze matching onthouden en de volgende keer terug voorstellen.
Voor een krediet zal het programma twee rekeningen vragen. De rekening voor het kapitaal en de rekening
voor de intrest. Deze rekeningen zal het programma opslaan bij de lening, de sleutel hiervoor is het nummer
van het contract. Het programma zal eveneens het bedragen van de kapitaal aflossing en intrest betaling
uitsplitsen.
De volgende keer moet je dan niets meer ingeven.

5

Boekhouding – CODA

Indien er meerdere uittreksels in 1 code bestand zitten zal het programma vragen welk uittreksel je wenst in te
lezen.
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