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DOEL 

Aan de hand van een 
validatiesysteem de 
aankoopdocumenten ter 
goedkeuring voorleggen 
aan een derde partij.  

INLEIDING  

GOEDKEUREN 
In sommige bedrijven is het vereist dat aankoopdocumenten ter goedkeuring 
worden voorgelegd voor ze effectief mogen betaald worden. Dit betekent echter 
niet dat ze niet geboekt moeten worden. Met Allegro Windows kan dit met de 
validatiemodule.  

PARAMETERS  

FICHES CONTACTEN  
De eerste stap bestaat erin contacten aan te maken. Zij 
stellen de verschillende personen voor die de aankopen 
zullen moeten valideren. 

FICHES LEVERANCIERS  
In de volgende stap gaat u in het tabblad boekhouding van de leveranciersfiches, 

gevalideerd worden. Ook kiest u hier welke persoon de validatie moet doen.
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GEBRUIK 

INVOER AANKOPEN  

aankoop op deze leverancier de standaard ingestelde persoon worden voorgesteld. 

U kan uiteraard nog steeds kiezen voor een andere. Verwerk de aankoop zoals 
gewoonlijk. Na boeking wordt dit document geblokkeerd voor betaling via de 
Banklink module, voor de afpunting en wordt het in de wachtrij geplaatst ter 
goedkeuring.  
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GOEDKEUREN AANKOPEN  
Om het document te kunnen opnemen in uw betalingen moet het dus eerst 
worden goedgekeurd. Dit doet u via het menu Extra/Validatie documenten. 

 
Kies de verantwoordelijke, dan verschijnen de nog te valideren documenten voor 

aangevinkt verschijnen de reeds gevalideerde documenten. De knoppen 
de boeking en de gekoppelde bijlagen.  

Met een dubbele klik op een lijn selecteert u het document dat u wenst goed te 

documenten ter goedkeuring. Goedkeuren doet u tenslotte met de knoppen 
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LIJSTEN  
In lijsten/valideren documenten kan u lijsten afdrukken met de documenten die al 
dan niet werden goedgekeurd   


