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2 Introductie
Dit is een samenvattende handleiding voor het instellen van de verschillende nieuwe functionaliteiten ontwikkeld
over de verschillende modules.

3 Beheer zalen en materiaal
3.1

Prijsstructuur overnemen

Tijdens het invoegen van een reservatie gekoppeld met een prijsstructuur voor de reservatie van de zaal, wordt nu
ook automatisch dezelfde prijsstructuur overgenomen voor het reserveren van materiaal, dit enkel indien de
prijsstructuur voor beide exact overeenkomt (en niet enkel de naam, maar ook de config). Uiteraard kunnen jullie
als beheerder dit nog overrulen en toch nog een andere prijsstructuur aangegeven, maar standaard wordt idem
voor-ingegeven.
Ook wanneer jullie een goedgekeurde reservatie zaal wijzigen van prijsstructuur, wordt de gewijzigde
prijsstructuur ook automatisch gewijzigd indien er gekoppelde materialen zijn.

3.2

Loskoppelen reservaties <> evenementen

Reservaties en evenementen kunnen volledig van elkaar losgekoppeld worden zonder dat er gegevens verloren
gaan. Zalen loskoppelen van evenementen alsook evenementen loskoppelen van zalen
Zie meer informatie Loskoppelen reservaties <> evenementen

3.3

Contact in mail reminders

In de vorige versie stond de hoofdcontact persoon van de klant automatisch aangegeven, ook indien u in de
reservatie reeds een ander contactpersoon had aangeduid. Nu wordt de geselecteerde contactpersoon van de
reservatie ook standaard overgenomen voor het sturen van de mailreminders.

3.4

Kleurcode aanpasbaar via bulk edit
➢ Beheer reservaties > reservaties > selecteer uw reservatie > tabblad reservaties > selecteer uw
reservatie(s) > met geselecteerde “editeren in bulk” > groen tandwiel > kleurcode wijzigen is toegevoegd
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3.5

Extra’s in extragroepen

Extra’s vermeld bij de extragroepen waren voorheen gesorteerd volgens het tijdstip van aanmaken. Dit bleek
onhandig. Vanaf deze versie zijn de extra’s in groepen gesorteerd per Referentie, zo kan u door te spelen met de
referentie, zelf de volgorde gaan bepalen.
➢ Beheer reservaties > config > complexen > selecteer uw complex > tabblad “extra’s” > groepen > extra’s
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3.6

Export drankenlijst (indien u over de drankenmodule beschikt)

Dit is enkel van toepassing wanneer u over onze drankenmodule beschikt. De drankenmodule is een extragroep
van het type bestellijst en stelt de aanvrager in staat om het gewenste aantal van extra’s in te geven (bv. dranken,
materiaal, …). De zaalbeheerder kan op zijn beurt na de reservatie het effectieve verbruik ingeven die nadien
effectief gefactureerd worden.
Indien interesse in de drankenmodule, gelieve contact op te nemen met uw Project Manager
Michaël Geens michael@e2e.be
Tom Vandycke tom@e2e.be
3.6.1

Instellen van de template voor de export

Vanaf nu kunnen jullie dus ook een export maken van de drankenlijsten. Hoe de export er moet uitzien kan u
instellen bij
➢ Beheer reservaties > Config > Instellingen > algemene instellingen > tabblad export templates >> template
toevoegen

Algemeen
Geef een referentie en naam aan deze export template + selecteer de gewenste informatie
Faciliteiten
Selecteer het complex en de faciliteiten (selecteer de faciliteit en druk op het groene pijltje om toe te voegen)
Velden
Selecteer het complex en de faciliteit(en). Wanneer u “velden” hebt toegevoegd aan dit complex, verschijnen deze
hier ook. Wanneer u deze selecteert komt dit extra veld ook bij de bestellijst terecht.
>> opslaan
!Tip veelal wordt als extra veld gevraagd “hoeveel personen verwacht u”. Met deze informatie kan u als beheerder
(of eventueel de brouwer) inschatten of de bestelde dranken t.o.v. het aantal verwachte personen correct is.

Overzicht nieuwe functionaliteiten Q1 2019

6

3.6.2

Export van de drankenlijst

➢ Beheer reservaties > Reservaties > exporteren > Template Drankenlijst (zoals hierboven ingegeven)
Geef de gewenste criteria in (klant, periode, groeperen) en druk op “exporteer”

3.7

Aanpassingen Mercurius m.b.t. vestigingen

Bij gemeenten zijn er vooral scholen en schoolgroepen waarbij het principe van vestiging en hoofdzetel wordt
toegepast. De lokale school is een vestiging van een scholengroep (= hoofdzetel). Beide gebruiken hetzelfde
ondernemersnummer en Btw, echter zijn dit toch 2 verschillende entiteiten op een andere locatie. Afhankelijk
waar de factuur moet gestuurd worden (de school, scholengroep, gemeente, …) moet dit specifiek ingesteld
worden.
Deze aanpassingen zijn van toepassing op onze module zalenbeheer, inschrijvingen en ticketing
Daar deze info vrij specifiek en uitgebreid is, is hier een aparte handleiding voor voorzien. Deze vindt u op onze
website; https://www.e2e.be/downloads/handleiding-reservatie-zalen-en-materialen-vestigingen

3.8

Worldwide als extra online payment provider

Om worldline te kunnen activeren heeft e2e volgende gegevens van u nodig.
• Merchant Id
• Secret Key
Je vindt deze gegevens in de instellingen van je WorldLine omgeving.
Wanneer wij over deze gegevens beschikken, kunnen we deze provider configureren in uw facilitator.

3.9
•
•
•
•
•

Algemene optimalisatie

Bij de algemene planning is er een extra tooltje bijgekomen welke functioneert als “terug naar datum van
vandaag”. Het groene cirkeltje naast het datum veld. Deze reset enkel de datum, maar je blijft binnen hetzelfde
complex.
Het overzicht bij aanpassen reservaties was sorteerbaar per complex en faciliteit, nu is deze ook sorteerbaar
gemaakt per categorie
Bij het overzicht reservaties staat de datum, maar geen benaming dag (maandag). Vanaf nu is de benaming van
de dag is meegenomen in het overzicht, sorteerbaar en verschijnt ook in de export
Optimalisatie voor het aanpassen van een begin-/eind uur van een reservatie, deze werkt nu beduidend sneller
Het rapport overzicht reservaties was niet leesbaar in PDF, deze is nu standaard vervangen door een Excel
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4 Inschrijvingen
4.1

Geoptimaliseerde weergave zoeken op gezinslid

Bij het zoeken naar een gezinslid krijgt u nu ook ineens een overzicht van de familie(s) waartoe ze behoren. Op
deze manier hebt u een vollediger overzicht op één scherm, waar u vroeger meerdere malen moest klikken om
deze info te zien.
➢ Beheer > beheer inschrijving > personen > vul een gezinslid in >> zoeken

Volledig overzicht op één scherm
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4.2

Bevestiging wachtlijst

Wanneer een klant online verschillende inschrijvingen uitvoert, waarbij hij voor één van deze op de wachtlijst
terechtkomt, kwam dit voordien in één mail terecht bij de klant, waardoor sommige klanten hier over keken.
Vanaf deze versie ontvangt de klant 2 mails in dit geval;
- Een met alle bevestigingen
- Een met alle aanvragen op de wachtlijst

4.3

Vakantie- en/of feestdagen uitsluiten bij een activiteit

Bij het aanmaken van een activiteit met meerdere datums (formule), kan u er nu ook voor opteren om vakantieen feestdagen uit te sluiten. Dit kon voordien al bij het aanmaken van reservaties in onze module “zalenbeheer”.
Nu is deze optie dus ook toegevoegd bij het aanmaken van activiteiten bij ons module “inschrijvingen”.
➢ Beheer inschrijvingen > Activiteiten > toevoegen
➢ Bij het gedeelte “activiteit”, selecteert u “meerdere datums” en dan verschijnt deze extra optie

Wanneer u schoolvakanties of feestdagen aanvinkt, zullen deze niet mee opgenomen worden bij de activiteit.
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4.4

Afwijking op leeftijdscategorie

Wanneer men een leeftijdscategorie met exacte leeftijd definieert, zal men nu ook de mogelijkheid hebben om
hier een marge van een aantal maanden toe te staan. Bijvoorbeeld leeftijdscategorie vanaf exact 3 jaar met
afwijking van 2 maand tot en met exact 6 jaar met afwijking van 3 maand, houdt in dat een kind kan deelnemen
vanaf 2jaar en 10 maand en op voorwaarde dat het kind maximaal 3 maand voor de activiteit 7jaar wordt.
Per afdeling worden de leeftijdscategorieën vastgelegd. In het overzicht wordt duidelijk weergegeven indien er
afwijkingen van toepassing zijn.

Een afwijking kan men enkel maar definiëren op een leeftijdscategorie die gebruik maakt van een exacte leeftijd.
De afwijking bij de leeftijd van, wordt berekend op de startdatum van de activiteit lus het aantal maanden
toegestane afwijking. Bij de afwijking op leeftijd tot en met, wordt deze berekend op de einddatum van de
activiteit min het aantal maanden toegestane afwijking.

Op de activiteit gaat men de gewenste leeftijdscategorie selecteren en op basis hiervan wordt de minimum en
maximumleeftijd van een gezinslid bepaald. Deze werking blijft zoals voorheen, de gezinsleden die in aanmerking
komen voor de activiteit worden automatisch aangevinkt.
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4.5

Overschrijvingen via kassa

Het is mogelijk om bestellingen van inschrijvingen via overschrijving te laten verlopen via de kassa. Afhankelijk van
de instellingen op de betaalafhandeling kan dit enkel door beheerders gekozen worden of ook voor de front
gebruikers. Tevens is het ook mogelijk om via de kassa zelf te kiezen voor overschrijving, cash of terminal.
Daar deze info vrij specifiek en uitgebreid is, is hier een aparte handleiding voor voorzien. Deze vindt u op onze
website; https://www.e2e.be/downloads/handleiding-inschrijvingen-overschrijvingen-kassa

4.6
4.6.1

Gegroepeerd overzicht van kortingsgroepen
Kortingsgroep configureren

Een kortingsgroep kan aangemaakt worden in een activiteit type of een activiteit. Onder de tabblad prijzen
Het is ook mogelijk een reeds bestaande kortingsgroep toe te kennen aan uw activiteit/activiteit type als ze tot
dezelfde afdeling behoren als de activiteit/activiteit type waar die kortingsgroep aangemaakt werd.
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4.6.2

Kortingsgroepen raadplegen

➢ Beheer > config > overzichten > kortingsgroepen

4.7

Regels op extra velden CRS

Regels zijn eigenlijk voorwaardevelden je configureert op extra velden. Deze bestaat uit een conditie met één of
meerdere acties.
4.7.1

Configuratie

Een voorwaardeveld bestaat uit een Conditie van één of meerdere acties.
- Conditie: bevat het veld (keuzelijst, meerkeuzelijst of ja/nee veld) en de optie(s) die wel of niet
aangevinkt moet(en) zijn om de actie uit te voeren.

-

Actie: bevat het veld en de actie die erop uitgevoerd zal worden

Regels kunnen op de extra velden van verschillende objecten geconfigureerd worden.
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4.7.2

Activiteit Type

Onder Configuratie > Type activiteiten in een activiteit type onder de tabblad Extra Velden > Op Inschrijving >
Regels

4.7.3

Activiteit

Een activiteit overerft standaard alle regels van zijn activiteit type. Deze zal uiteraard niet uitgevoerd worden als de
nodige extra velden ook niet overgeërfd worden. De voorwaarden kunnen ook in een activiteit geconfigureerd
worden. Onder Activiteiten > Extra Velden > Op Inschrijving > Regels

De regels van de extra velden kan je testen bij de extra informatie wanneer je een kind inschrijft of op een
bestaande inschrijving.
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4.7.4

Familie en Gezinslid

De Voorwaardevelden op Extra Velden voor Familie en gezinsleden configureer je onder
Personen > Configuratie > Instellingen > Extra Velden onder de tabblad regels van het element die je wenst.

Deze kan getest worden in een familie in de tabblad algemeen bij de extra informatie en in een gezinslid onder de
tabblad algemeen bij de extra informatie
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4.7.5

Medische extra velden

De Voorwaardevelden op medische extra velden configureer je onder Personen > Configuratie >Medische fiche
instellingen > Extra Velden > Algemene info > Regels

Deze kan je testen in een familie op de medische fiche van een gezinslid.
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4.8

Apart onderdeel voor het scannen van aanwezigheid
➢ Beheer inschrijvingen > inschrijvingen > scanning

Selecteer uw activiteit datum, tijdstip, Aankomst of vertrek (modus) > geef de barcode in > druk op de rode
scanner

4.9

Uitdatabank en UiTPAS

Bij zowel Inschrijvingen als Ticketing, is een extra UiT Databank tabblad beschikbaar indien de Uit Databank Actief
is aangevinkt bij de UiTPAS instellingen. In dit tabblad kunnen enkel basisgegevens worden ingegeven voor het
publiceren van een activiteit naar de UiT Databank, die worden overgenomen op de activiteit

Hier wordt standaard de postcode overgenomen uit de UiTPAS instellingen, maar kan gewijzigd worden. De
postcode is vereist om een locatie te kunnen zoeken en instellen. De Locatie en Organisator is rechtstreeks
gekoppeld aan de UiT databank.
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4.9.1

Activiteit

Bij het aanmaken of bewerken van een activiteit, is er ook een extra UiT Databank tabblad, waarbij de
basisgegevens ingevuld op het actietype wordt overgenomen. Daarnaast is er een verplichte omschrijving dat
gebruikt wordt voor het publiceren van de activiteit.
Voor het publiceren van de activiteit naar de UiT Databank, moet de gebruiker zijn UiTID login invullen, deze wordt
per gebruiker bijgehouden en niet per activiteit, dus wordt enkel de eerste keer gevraagd. Bij het publiceren
worden de aangepaste gegevens ook automatisch opgeslagen.

Na het publiceren wordt ook de UiT Databank event ID weergegeven en de datum van publicatie naar UiT
Databank. De gebruiker kan op de event ID klikken om de activiteit rechtstreeks in de UiT Databank te bekijken of
bewerken.
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4.9.2

UiTPAS ID

Bij zowel het profiel van een kind bij familie en het particuliere klanten profile kan het UiTPAS nummer
automatisch geüpdatet worden adv het rijksregister nummer.
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5 Ticketing
5.1

Regels op extra velden TIC

Een voorwaardeveld is meer specifiek een regel die je configureert op extra velden. Deze bestaat uit een conditie
met één of meerdere acties.
De regels kunnen geconfigureerd worden op een activiteit type en een activiteit zoals bij inschrijvingen.

5.2

Extra type voor gedefinieerd extra veld

Voor het aanmaken van extra velden, gebruikt om extra informatie te bekomen van uw klanten, is er een extra
voor gedefinieerd type extra veld; “Ja/Nee Veld”. Met het instellen van dit veld zal de klant één van beide velden
kunnen selecteren en niet blanco laten.
Voorheen kon u dit instellen als een extra veld, type keuzelijst, en dan een optie “ja” en optie “nee” toevoegen. Dit
kan nu in één klik via het nieuwe type extra veld
➢ Beheer ticketing > activiteiten >> maak een nieuwe activiteit aan of selecteer een bestaande die u wil
aanpassen > tabblad “extra velden” >> toevoegen >> selecteer het type “ja/Nee Veld”.

5.3

Restrictie op leeftijd voor inschrijvingen op een activiteit

Voortaan kunnen activiteiten beperkt worden op leeftijd. Indien dit geactiveerd wordt zal de klant in de front eerst
moeten inloggen. Daarna kunnen zij bij elk ticket een contact kiezen ofwel geven ze een rijksregisternummer in en
een naam. Op basis van die data kunnen wij de leeftijd berekenen en valideren.
5.3.1

Leeftijd restrictie instellen

De beperking op leeftijd, bij het aankopen van tickets, kan geactiveerd worden op een activiteit type en op een
activiteit.
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5.3.2

Activiteit type

Ga naar “Configuratie” -> “Activiteit type”.
Klik op de knop “Toevoegen” om een nieuw type aan te maken of klik op een bestaand type om het aan te passen.
In het tabblad algemeen vind je een nieuwe instelling “Activiteit op leeftijd”. Vink deze aan om de beperking op
leeftijd te activeren voor dit activiteit type. Eens gevinkt worden de minimum en maximumleeftijd gevraagd.
Daarnaast worden de instellingen “Ticket op rijksregisternummer” en “Ticket op naam” automatisch gevinkt en
uitgeschakeld.
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5.3.3

Activiteit

Ga naar “Activiteiten”
Klik op de knop “Toevoegen” om een nieuwe activiteit aan te maken of klik op een bestaande activiteit om die aan
te passen.
Bij het kiezen van een activiteit type, zullen de instellingen overgenomen worden van het type. Indien de
beperking op leeftijd daar ingesteld is zullen deze ook hier ingesteld zijn. Kies je een type waar deze instelling nog
niet geactiveerd is, dan kan je dit alsnog instellen. In het tabblad algemeen vind je een nieuwe instelling “Activiteit
op leeftijd” in de sectie “Activiteit”. Vink deze aan om de beperking op leeftijd te activeren voor deze activiteit.
Eens gevinkt worden de minimum en maximumleeftijd gevraagd. Daarnaast worden de instellingen “Ticket op
rijksregisternummer” en “Ticket op naam” automatisch gevinkt en ongeldig.
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5.4

Bevestiging wachtlijst

Wanneer een klant online verschillende tickets aankoopt, waarbij hij voor één van deze op de wachtlijst
terechtkomt, kwam dit voordien in één mail terecht bij de klant, waardoor sommige klanten hier over keken.
Vanaf deze versie ontvangt de klant 2 mails in dit geval;
- Een met alle bevestigingen
- Een met alle aanvragen op de wachtlijst

5.5

Korting op basis van postcode

Bij de producten in ticketing is het nu mogelijk om in het tabblad “Prijzen” een aangepaste prijs in te geven voor
één of meerdere postcodes. Meerdere postcodes ingeven kan door de postcodes te scheiden met een punt
komma.
➢ Beheer ticketing > producten > “Tabblad Producten” en kies in het overzicht een product waarvoor je een
andere prijs wil instellen.
In het detail van het gekozen product, open je het tabblad “Prijzen” en daarin het tabblad “Aangepaste prijzen”.
Vink de optie “Aangepaste prijs per postcode” en vul de gegevens verder aan. Sla de wijzigingen op.
De korting activeren of deactiveren kan door “Aangepaste prijs per postcode” te vinken of niet.
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5.6

Vakantie- en/of feestdagen uitsluiten bij een activiteit

Bij het aanmaken van een activiteit met meerdere datums (formule), kan u er nu ook voor opteren om vakantieen feestdagen uit te sluiten. Dit kon voordien al bij het aanmaken van reservaties in onze module “zalenbeheer”.
Nu is deze optie dus ook toegevoegd bij het aanmaken van activiteiten bij ons module “ticketing”.
➢ Beheer ticketing > Activiteiten > toevoegen
➢ Bij het gedeelte “activiteit”, selecteert u “meerdere datums” en dan verschijnt deze extra optie

➢ Wanneer u schoolvakanties of feestdagen aanvinkt, zullen deze niet mee opgenomen worden bij de
activiteit.

5.7

Uitdatabank en UiTPAS

Bij zowel Inschrijvingen als Ticketing, is een extra UiT Databank tabblad beschikbaar indien de Uit Databank Actief
is aangevinkt bij de UiTPAS instellingen. In dit tabblad kunnen enkel basisgegevens worden ingegeven voor het
publiceren van een activiteit naar de UiT Databank, die worden overgenomen op de activiteit.
De volledige informatie vindt u onder 4.8 uitdatabank_en_uitpass
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5.8

Overschrijvingen via kassa

Het is mogelijk om bestellingen van activiteiten en producten van ticketing via overschrijving te laten verlopen.
Afhankelijk van de instellingen op de betaalafhandeling kan dit enkel door beheerders gekozen worden of ook voor
de front gebruikers. Tevens is het ook mogelijk om via de kassa zelf te kiezen voor overschrijving, cash of terminal.
Daar deze info vrij specifiek en uitgebreid is, is hier een aparte handleiding voor voorzien. Deze vindt u op onze
website; https://www.e2e.be/downloads/handleiding-ticketing-overschrijvingen-kassa

5.9

Subsidies bij producten

Wanneer subsidies geactiveerd zijn binnen ticketing kan er momenteel op activiteiten subsidies geconfigureerd
worden. Nu kunnen de subsidies ook worden geconfigureerd voor producten. Zo is het mogelijk om bijvoorbeeld
de huur van de sporthal te facturen mét een subsidie via de kassamodule.
Verder zal de subsidie ook vermeld worden op de betaalbevestiging en de betaalopdracht indien overschrijving.
Indien de betaling verloopt via de kassamodule (bestelling) zal de subsidie niet op de bestelling getoond worden,
maar wel op de deelfactuur van de bestelling indien betaald (= bevestiging betaling binnen ticketing).
5.9.1
5.9.1.1

Prijssubsidie configuratie
Op product

Per product kan een prijssubsidie ingesteld worden, welke te vinden is onder het tabblad “Prijzen”.

Een subsidie kan procentueel of als vast bedrag worden ingegeven.
Een prijsfactor als subsidie moet eerst omgerekend worden naar een percentage. Vb.: prijsfactor x2 = 200%.
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5.9.1.2

Betaalafhandeling

Om de subsidies correct te kunnen facturen en exporteren moet op de betaalafhandeling nog enkele parameters
worden ingesteld: De artikelnummers en omschrijvingen voor de positieve en negatieve lijn alsook of de subsidies
gegroepeerd worden doorgegeven (standaard) of niet. De omschrijvingen worden ook gebruikt op de facturen.
Niet gegroepeerd: voor ieder item waar subsidie op is zal er een positieve en negatieve subsidielijn worden
getoond of doorgegeven. Indien gegroepeerd zullen alle subsidies opgeteld worden (per btw-percentage) en zullen
deze éénmalig onderaan de factuur worden toegevoegd. Om te testen lijkt het bij de eerste facturatie beter om
de groepering af te zetten, zodat de subsidies individueel kunnen nagekeken worden per aangekocht product. Na
die testperiode kan de groepering aangezet worden, zodat de factuur duidelijker leesbaar is.
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5.9.2

Factuur

5.9.3

Details factuur

De factuurdetails bevat alle nodige informatie over de subsidies en is enkel via de backoffice raadpleegbaar.
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5.9.4

Details pdf-factuur

Op de details van de gemaakte PDF wordt de subsidie als een positieve lijn (met BTW) en een negatieve lijn
(zonder BTW) getoond. Het BTW totaal van de factuur is berekend op zowel het aandeel van de klant als van de
subsidie. Hierdoor kan het zijn dat er meer BTW op de factuur staat dan wat de klant moet betalen. Dit is perfect
normaal.
5.9.4.1

Subsidies voor één product

5.9.4.2

Subsidies op meerdere producten, niet gegroepeerde
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5.9.4.3

Subsidies op meerdere producten, gegroepeerd

5.10 Remmicom
Remmicom is een automatische facturatie provider. Deze was reeds eerder gekoppeld aan zalenbeheer, maar nu
dus ook toegevoegd voor de facturatie exports van Ticketing en Producten. Configuratie gebeurd door e2e.
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6 Evenementenloket
6.1

Algemene uitbreidingen
•
•

6.2

Een dossier kan nu ook nog ingediend worden na het plaatsvinden van het evenement
Adviezen worden vanaf nu ook gelogd

Loskoppelen reservaties <> evenementen

Reservaties en evenementen kunnen volledig van elkaar losgekoppeld worden zonder dat er gegevens verloren
gaan. Zalen loskoppelen van evenementen alsook evenementen loskoppelen van zalen
6.2.1

Op evenementen
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6.2.2

6.3

Op zalen

Meerdere documenten op besluit schepencollege

Er is geen maximumaantal meer op het aantal documenten toe te voegen aan het besluit schepencollege, er
kunnen vanaf nu meerder documenten toegevoegd worden.
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7 Beurtenregistratie
Dit is een betalende module. Met de toegangsregistratie kan de klant beurtenkaarten of abonnement aankopen,
en deze via de beurtenregistratie gebruiken.
Indien interesse, gelieve contact op te nemen met uw Project Manager
Michaël Geens michael@e2e.be
Tom Vandycke tom@e2e.be

8 Facturatie
8.1

Vervaldatum instellen voor online betalingen

Met deze nieuwe functionaliteit kan de beheerder de vervaldatum van een online betaling aanpassen zodat die
niet zal geannuleerd wordt binnen de automatisch opgelegde vervaldatum. Dit om meer flexibiliteit toe te staan
aan bepaalde burgers om deze meer tijd te geven om online te betalen

Tevens zal de vervaldatum automatisch aangepast worden naar een nieuwe datum gerekend van de huidige dag
wanneer de betaalmethode aangepast wordt van “Cash” of “Terminal” naar “Online”.
Hierbij is het ook mogelijk om de datum leeg te laten zodat de bestelling nooit zal geannuleerd worden ook al staat
die op online te betalen.
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De vervaldatum is enkel van toepassing voor de betaalmethode “Online” aangezien dit ook de enigste bestellingen
zijn die automatisch geannuleerd worden.
De klant zal iedere nacht (of zoals ingesteld) een betalingsherinnering toegestuurd krijgen tot de vervaldatum is
verstreken, tenzij er geen vervaldatum is ingesteld. Dan worden er geen automatische herinneringsmails
verstuurd.
Een aanpassing van de datum zal eveneens gelogd worden.

8.2

Deelfacturen mogelijk bij Mercurius en Cevi

Bij de export contante verkoop kan nu geopteerd worden om een totaalfactuur of een deelfactuur te exporteren.
Dit is van toepassing bij zowel Inschrijvingen alsook Ticketing.
➢ Beheer inschrijvingen > facturatie > configuratie > tabblad Mercurius of Cevi
Indien “exporteer deelfacturen” aangevinkt staat, worden er deelfacturen geëxporteerd.
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Hetzelfde geldt voor ticketing;
➢ Beheer ticketing > facturatie > instellingen > tabblad Cevi en Mercurius

8.3

Tonen van subsidies op een pdf-factuur

Wanneer subsidies geactiveerd zijn op zalen en er worden pdf ’facturen gemaakt via het zalenpakket, kunnen deze
voortaan ook worden getoond op de betaalopdracht, zodat deze kan gebruikt worden als een factuur.
Hierbij zal de structuur van de pdf-factuur wel aangepast moeten worden naar een algemene template. Hierdoor
ziet iedere factuurlijn van huur, subsidies, extra’s en producten er allemaal hetzelfde uit.
Wanneer er eveneens per lijn het btw-percentage en het BTW totaal van de betaalopdracht wordt getoond, samen
met een vermelding “Factuur” kan dit document ook effectief als een Factuur worden gebruikt. Indien uiteraard
ook alle andere verplichte gegevens op de factuur staan (naam, adres, Btw van gemeente, etc.)
8.3.1

Huidige situatie

Er worden met de huidige template geen subsidies getoond, aangezien er enkel “betaalopdrachten” worden
gegenereerd met een beknopt detail van wat de klant moet betalen.
Ook indien er verdeelsleutels gebruikt worden voor de huur (roerend/onroerend goed) dan werd dit niet op de
betaalopdracht getoond.
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8.3.2

Factuur met subsidies

Om dit document als een geldige factuur te kunnen beschouwen, zijn de subsidies op de factuur toegevoegd.
Samen met nog enkele andere (verplichte) velden. Wij raden aan om de subsidies gegroepeerd op de factuur te
zetten. Zodat dit maar 2 extra lijnen zijn. Indien de subsidies niet gegroepeerd worden, zal voor iedere reservatie 2
subsidielijnen komen te staan. Wat zal resulteren in een ellelange factuur (aantal reservaties x 3).
Er kan gekozen worden om ofwel een btw-percentage of het Btw-bedrag te tonen. Indien de Gemeente geen BTW
mag aanrekenen, kan de kolom weggehaald worden als de juiste verklaringsregels van de btw-vrijstelling op de
factuur staan. Verder is het eveneens verplicht om een aantal, eenheidsprijs (excl. Btw), het totaal exclusief BTW
en het totaal btw-bedrag op een factuur te tonen. De labels en lay-out kunnen altijd nog gewijzigd worden op
aanvraag.
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Er kan tevens ook voor particulieren een apart overzicht gemaakt worden (= iedereen zonder btwnr) waarbij enkel
de bedragen in het overzicht met BTW worden getoond.

Er kan ook altijd een combinatie van beide gemaakt worden op aanvraag.
Indien er een verdeelsleutel is toegepast, zal dit ook getoond worden
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8.3.3

Eindafrekening en saldo op zelfde factuur

Facturatie vooraf: wanneer Een eindafrekening en een saldo tegelijk worden gefactureerd komen die op zelfde
factuur (in bepaalde gevallen zie opmerkingen)
Wanneer 2 facturatierecords van hetzelfde type worden gefactureerd komen die altijd op dezelfde factuur.
Dit is niet het geval wanneer je een reservatie toevoegt voor ander complex of andere categorie:
daarvan moet een saldofactuur gemaakt worden en als er een eindafrekening al kan gemaakt worden,
zullen beide op één factuur komen indien: de eindfactuur negatief is OF eindfactuur heeft dezelfde due date als
saldofactuur.
In alle andere gevallen blijven het 2 verschillende facturen.
dit lost ook de problematiek op als een eindafrekening is gemaakt en de reservatie wordt verplaats naar een
andere categorie of faciliteit => nieuw record.
Eindafrekening kan dan samen met de saldofactuur als één factuur gemaakt worden.
8.3.4

Opvang en dubbele controle bij piekmomenten van registratie

Wanneer er een piek is bij inschrijvingen is er een opvangsysteem welke de dag na de registratie opnieuw
controleert of alles correct is verwerkt. Indien dit niet het geval is zal het systeem deze registraties recht zetten
(= factuur aanmaken, bestelling aanmaken en doormailen)
8.3.5
•
•
8.3.6

Automatische doorverwijzingen
Bij facturatie vooraf, tijdstip onmiddellijk => na opslaan wordt u nu onmiddellijk doorverwezen naar detail
factuur
Bij Facturatie vooraf, nog geen facturatierecords: bij openen onmiddellijk naar tabblad facturatie
Mercurius export Ticketing

Bij het exporteren van contante verkoop in de module Ticketing in combinatie met het boekhoudpakket Mercurius
zijn nu alle subinvoices apart vermeld
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8.4

Themis – Ondernemingsnummer en BKO-nummer

Bij het koppelen van klanten, vroeg Themis enkel het BTW nr terug, maar nu ook BKO nr (ondernemingsnummer),
waarbij btwnr leeg kan zijn. Voorheen controleerde onze applicatie enkel op BTWnr, waardoor bepaalde
verenigingen die wél een BKO nr hadden maar géén btwnr verkeerdelijk als feitelijke vereniging werden aangeduid
omdat het btwnr leeg was.
Nu is er dus ook een controle voorzien op het BKO nr, wanneer deze is ingevuld, zal deze ook effectief als bedrijf
geregistreerd worden.
Dit is van toepassing voor de module

8.5

Eindafrekening > datum in het verleden

Wanneer in januari de eindafrekening moet gemaakt worden voor het afgelopen boekjaar dan kan je het tijdstip
van de facturatie aanpassen naar 31/12 van het voorgaande jaar en zal de factuur ook effectief opgemaakt worden
op die datum.
Zo zal er geen probleem zijn om de factuur nog in te lezen in het afgelopen boekjaar, ook al is die gemaakt in het
nieuwe jaar.
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8.6

Subsidies en maatstaf van heffing op factuur

Dit handelt over het tonen van subsidies en de maatstaf van heffing op een pdf-factuur binnen facilitator.
Tevens is dit ook volledig te gebruiken om alle details van de factuur te tonen.
Wanneer subsidies geactiveerd zijn op zalen en er worden pdf-facturen gemaakt via het zalenpakket, kunnen deze
voortaan ook worden getoond op de betaalopdracht, zodat deze kan gebruikt worden als een factuur.
Hierbij zal de structuur van de pdf-factuur wel aangepast moeten worden naar een algemene template. Hierdoor
ziet iedere factuurlijn van huur, subsidies, extra’s en producten er allemaal hetzelfde uit.
Wanneer er eveneens per lijn het btw-percentage en het BTW totaal van de betaalopdracht wordt getoond, samen
met een vermelding “Factuur” kan dit document ook effectief als een Factuur worden gebruikt indien ook de
maatstaf van heffing wordt toegevoegd. Indien uiteraard ook alle andere verplichte gegevens op de factuur staan
(naam, adres, BTWnr van gemeente, etc.)
8.6.1

Huidige situatie

Er worden met de huidige template geen subsidies getoond, aangezien er enkel “betaalopdrachten” worden
gegenereerd met een beknopt detail van wat de klant moet betalen.
Ook indien er verdeelsleutels gebruikt worden voor de huur (roerend/onroerend goed) dan werd dit niet op de
betaalopdracht getoond.
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8.6.2

Factuur met subsidies

Om dit document als een geldige factuur te kunnen beschouwen, zijn de subsidies op de factuur toegevoegd en
met de maatstaf van heffing ook worden toegevoegd (MVH). Samen met nog enkele andere (verplichte) velden.
Wij raden aan om de subsidies gegroepeerd op de factuur te zetten. Zodat dit maar 2 extra lijnen zijn. Indien de
subsidies niet gegroepeerd worden, zal voor iedere reservatie 2 subsidielijnen komen te staan. Wat zal resulteren
in een ellelange factuur (aantal reservaties x 3).
Er kan gekozen worden om ofwel een btw-percentage of het Btw-bedrag te tonen. Indien de Gemeente geen BTW
mag aanrekenen, kan de kolom weggehaald worden als de juiste verklaringsregels van de btw-vrijstelling op de
factuur staan. Verder is het eveneens verplicht om een aantal, eenheidsprijs (excl. Btw), het totaal exclusief BTW
en het totaal btw-bedrag op een factuur te tonen. De labels en lay-out kunnen altijd nog gewijzigd worden op
aanvraag.
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Indien er een verdeelsleutel is toegepast, zal dit ook getoond worden

9 Nawoord
We blijven investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening en communicatie. Hopelijk is deze handleiding
nuttig en duidelijk.
Wij plaatsen ook onze beschikbare handleidingen online op onze website.
Indien u nog vragen zou hebben, aarzel niet om ons te contacteren 09/267 64 77 of via support@e2e.be
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