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A- Fiches aanmaken  
 

A1 - Klanten – Leveranciers (Bedrijven) 

 

Klik op fiches - klanten (leveranciers of bedrijven). 

Er verschijnt een lijst met alle aangemaakte bedrijven. 

(Voer een criterium in tussen * * om een bedrijf op te zoeken, voorbeeld: 

*ACOPY* om ACOPYA te vinden…) 

Klik op  om een nieuwe fiche aan te maken. 

In het scherm dat verschijnt, kunt u op basis van het btw-nummer een bedrijf opzoeken: 

 

Klik op  en geeft het btw-nummer van het bedrijf in. 

Bijvoorbeeld: BE 0428694468 
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Klik op « Gegevens ophalen van WebService » om de gegevens te kopiëren in de fiche. 

Vervolledig de « Basis Informatie » in de fiche. 

Wijs een code toe aan de fiche (deze code kan later worden gewijzigd, alle gekoppelde bewegingen 

worden ook gewijzigd). 

 

A2 – Automatische boeking – btw-code – Voorkeur rekening  

 

Het tabblad « klant/leverancier » moet worden ingevuld om een efficiënte invoer te kunnen 

garanderen: 

De btw-code 

De voorkeur rekening 
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Vink ook « Auto. Boek. Voorstel » aan: zo zal Allegro bij het boeken de basis en de btw aan de hand 

van het totale bedrag berekenen. 

 

A3 – Voorkeur rekeningen 
In sommige gevallen kan eenzelfde leverancier (klant) gerelateerd zijn aan verschillende rekeningen. 

Vul in dat geval de favoriete rekeningen in: 

 

Allegro zal de invoer automatisch voorbereiden: DTD 

 

Door op de imputatie lijn te klikken, zal Allegro u de vooraf ingevoerde rekeningen voorstellen: 

 

Selecteer de gewenste rekening en klik op « Opslaan+Sluiten » om het document op te slaan en te 

sluiten. 
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A4 – Algemene rekeningen 
Van bij het begin stelt Allegro u een boekhoudplan voor zodat u onmiddellijk kunt beginnen werken 

met de applicatie. 

Uiteraard kunt u de bestaande rekeningen wijzigen en/of nieuwe rekeningen toevoegen. 

 

Om een bepaalde rekening terug te vinden, kunt u gebruik maken van de filters bovenaan in de lijst: 

Geef het rekeningnummer in, of een ander criterium, bijvoorbeeld de volledige naam of een deel 

van de naam: 

*kosten*  

 

Het is natuurlijk ook mogelijk om een nieuwe rekening aan te maken (klik op « Nieuw ») en de 

gewenste functionaliteiten aan te vinken. 

LET OP: Er is een rekeningtype ANDER voor rekeningen buiten NBB. Door voor dit type rekening te 

kiezen, loopt u het risico op een balans die niet in evenwicht is en een jaarlijkse afsluiting die niet 

kan uitgevoerd worden. 
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A5 – Parameters 
 

A5.1 – Parameters boekjaar 
Vanaf het begin moet u de periodes aanmaken. 

Geleidelijk aan terwijl u het programma gebruikt, wanneer u van boekjaar verandert. 

Ga als volgt te werk: 

Klik op Parameters - Boekhoudinstellingen - Boekjaar. 

Klik op “Nieuw” (nieuw boekjaar) en sla het boekjaar op. 

  

Allegro maakt de nodige tabellen aan voor het nieuwe boekjaar. 

 

 

Hierna maak u de periodes aan. U kiest een maandelijkse aangifte of een aangifte per kwartaal 

(btw). 

 

 

Allegro maakt de periodes aan naar uw keuze. 
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Vergeet niet om op te slaan.  

A5.2 – Parameters dagboeken  
Klik op Parameters - Boekhoudinstellingen - Dagboeken. 

 

Definieer de werking van het dagboek. 

Definieer de banklink parameters voor een financieel dagboek. 

Bepaal of de rekening de standaard rekening is (afhankelijk van de toepassing). 

 

B – Menu’s 
 

B1 - Standaard 
Afhankelijk van de gekozen modules, zal Allegro de menu’s en applicaties tonen. 

 

B1.1 - Gebruikersinstellingen 
Klik op uw login om de applicatie « gebruikersinstellingen » te openen. 
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In het eerste scherm kunt u uw gegevens invullen. 

U kunt ook kiezen hoe de menu’s van Allegro zullen getoond worden. 

Bij de ingebruikname staat het volledige menu links en het gebruikersmenu rechts, u kunt deze 

voorstelling omkeren door het desbetreffende vakje aan te vinken. 

 

B1.2 - Gebruikersmenu 
Initieel is dit menu leeg, u kunt er applicaties aan toevoegen om zo sneller en efficiënter te kunnen 

werken. 

Evenzo kunt u ervoor kiezen om het linker menu standaard te openen of het rechter menu te 

sluiten. 

Om de applicaties in uw gepersonaliseerde menu te plaatsen, sleept u de applicaties gewoon vanuit 

uw volledige menu naar uw gebruikersmenu. 

U kunt deze toepassingen onderverdelen door uw eigen submenu’s te maken: 

Door dossiers of modules toe te voegen. 
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Voorbeeld van een gepersonaliseerd menu: 

 

 

Door op << te klikken, sluit u het menu. 

Door op + te klikken, geeft u alle menu’s weer. 

Door op – te klikken, sluit u de weergave van de applicaties. 

 

B2 – Applicatie opzoeken  
U kunt via de menu’s naar een toepassing zoeken door de naam geheel of gedeeltelijk in te voeren:  

 

Allegro geeft per menu het aantal keren weer dat het trefwoord is gevonden. 

Door het menu te openen, worden alleen de gefilterde applicaties weergegeven. 
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B3 – Het boekjaar kiezen 
Linksboven selecteert u het boekjaar waarin u wilt werken.
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B4 – Kies het bedrijf (als meerdere) of de student 
Geef de naam of een deel van de naam in tussen * *: *alle* voor Allegro.

 

 

C – Invoer facturen 
Menu boekhouding - boekhouding - verkoop (of aankoop) documenten 

 

Wanneer u op de toepassing klikt, geeft Allegro de lijst weer met documenten die al werden 

ingevoerd in het huidige boekjaar. 

(Om het vorige boekjaar te raadplegen, klikt u op ) 

Hier kunt u een nieuwe factuur invoeren, een eerder opgeslagen sjabloon gebruiken, een factuur 

aanklikken, openen en kopiëren als een nieuwe factuur. 

 

C1 – Opzoeken van een document 
Om een of andere boeking terug te vinden, gebruikt u de zones bovenaan de lijst:  
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Voorbeeld zoekcriterium : 

 

 

C2 – Andere selectiemethodes 
Door op het pijltje te klikken rechts van elke titelzone, verschijnt er een klein menu:  

Met dit kleine menu kunt u een filter invoeren om uw documenten in oplopende of aflopende 

volgorde te klasseren op basis van het criterium waar u zich bevindt (bijvoorbeeld alfabetische 

volgorde van de leverancierscodes). 
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Rechtsboven in het scherm kunt u uw filters activeren, ongedaan maken, opslaan. U kunt nog steeds 

kiezen welke kolommen op het scherm verschijnen (of niet):

 

 

C3 – Invoer factuur 
Klik op Nieuw - Nieuw van sjabloon - Open als nieuw om uw factuur aan te maken :  

Allegro stelt het standaard dagboek voor (hier aankoopfactuur). 
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Voer de leverancier in het juiste veld in. 

Let op: rechts van het veld kunt u: 

  

Een fiche opzoeken 

Een fiche wijzigen 

Een nieuwe fiche aanmaken (zie punt A) 

Door op  te klikken, gaat er een scherm open:
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om bepaalde facturatie parameters die specifiek zijn voor de klant of leverancier rechtstreeks in de 

fiche te wijzigen. 

 

Voer het totale bedrag inclusief btw in: bijvoorbeeld 3630 en klik op TAB. 

Allegro bereidt de btw-lijn voor, de btw-rekening en de boekhoudkundige toerekening. 

 

U kunt lijnen toevoegen of schrappen met  of . 

Allegro kiest de periode op basis van de datum van uw PC. 

Evenals de btw-datum en de documentdatum. De vervaldatum wordt berekend op basis van de 

fiche. 

 

De andere zones zijn optioneel maar wel nuttig. 

De OGM en bankrekening voor de betaling; 

Het factuurnummer van de leverancier om een dubbele invoer te voorkomen; 

De omschrijving om de ene of de andere factuur te selecteren; 
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Etc. 

 

 

Door op het icoon  in de zone “omschrijving” te klikken, gaat er een scherm open. 

 

U kunt teksten opslaan voor (her)gebruik in uw omschrijving en deze openbaar maken of niet (voor 

alle gebruikers van het bedrijf). 

 

Om uw document op te slaan, klikt u op: 

 

 

C4 – Een bestand toevoegen aan de invoer 
In het online dagboek geeft een icoon aan dat er een document is gekoppeld aan de boeking van de 

factuur, in principe de digitale factuur. 
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Er zijn verschillende manieren:  

 

C4.1 – Een bestand toevoegen aan de invoer 

 

Door op het tabblad « bestanden » te klikken, opent u een venster dat aan de rechterkant van het 

scherm wordt weergegeven. 

Dit venster toont het document dat aan de lijn is gekoppeld. Als er geen document is, kunt u een 

eerder gedigitaliseerd bestand toevoegen: 

 

Klik op toevoegen, Allegro toont een scherm om het bestand te downloaden: 

 

Kies het repertoire waarin het bestand zal worden opgeslagen en klik op “upload”. 

Klik op “bestand(en) toevoegen” en op “ok” wanneer het bestand werd gedownload. 
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Het bestand werd gekoppeld aan de factuur, de PDF wordt getoond aan de rechterkant van het 

scherm (klik op  om het document te openen). 

 

 

C4.2 – Boeken aan de hand van gedigitaliseerde documenten  
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Allegro heeft een interne bestandsbeheerstructuur. 

We hebben een directory « te verwerken » voorzien.  

Met deze directory kunt u elk type digitaal bestand (bij voorkeur PDF) ontvangen. 

Deze directory kan op verschillende manieren worden aangevuld, met name ook direct via een FTP-

verbinding. 

 

Allegro toont het digitale document. 

Kies de gezochte applicatie, in dit geval het aankoopdagboek en klik op “nieuw document”. 
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Allegro toont het invoerscherm zoals hierboven reeds getoond. 

Vul de leverancier, het bedrag, etc. in. 

 

Sla het document op. 

Het document wordt geboekt, de PDF is gekoppeld en het icoon wordt getoond op de dagboeklijn.  

 

 

C4.3 – Een document koppelen via « bestanden te verwerken » 
Met deze applicatie kunt u het gedigitaliseerde bestand koppelen aan een dagboekstuk: 
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Plaats de cursor op het document (bovenste deel van het scherm), kies het dagboek en het stuk. 

Klik daarna op . 

 

C4.4 – Een e-fff/UBL/PEPPOL-factuur invoeren 
Deze bestanden zijn van het type “XML”. Ze bevatten alle informatie die nodig is om automatisch 

een factuur aan te maken. 

 

Bovendien is in het bestand een PDF van de factuur opgenomen. 

Selecteer het bestand, klik op « UBL bestandslezer ». 
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Allegro toont de inhoud van het bestand, u dient enkel nog op « Nieuw factuur » te klikken om het 

document aan te maken. Vergeet de factuur nadien niet te boeken. 
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D – Bank 
 

D1 – Manuele invoer van de uittreksels 
 

Selecteer de toepassing « Bank ». 

Opmerking: de invoer « Kas » werkt op dezelfde manier als Bank. 

Net als bij Aankopen/Verkopen toont Allegro Online het dagboek. 

 

Klik op Nieuw en het invoerscherm wordt geopend. 

Maar net als bij de facturen kunt u het in te voeren uittreksel koppelen aan de boekhoudregel. 

Open hiervoor de applicatie « Bestanden te verwerken »: 

 

Kies het type dagboek. 

Klik op « Nieuw document » en Allegro opent een invoerscherm en geeft het uittreksel weer. 
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Allegro toont het beginsaldo, het uittreksel nummer, de datum en de periode. 

Geef het eindsaldo in (rechtsboven). Het saldo wordt weergegeven en wordt aan elke invoer 

aangepast: 

 

Hieronder bevindt zich een horizontaal menu om het type beweging dat is geregistreerd te 

selecteren: 

 

Allegro biedt u de mogelijkheid om bewegingen in te voeren naar: 

Divers: algemene rekeningen (BTW, lonen…) 

Divers met BTW: algemene rekeningen + BTW (bankkosten) 

Leverancier of klant  

En pijl naar leverancier/klant om een beweging van een algemene rekening naar een derde rekening 

te boeken. 

 

Wanneer u op een van de zones klikt, geeft Allegro rechts een scherm weer: 
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Kies de gewenste rekening door de sleutel (code) geheel of gedeeltelijk in te voeren. 

AG bijvoorbeeld. 

Voer het bedrag in (met het teken). 

Vink het vakje « Fact. niet gekend » aan als er (nog) geen factuur is. 

Allegro geeft de standaard de centralisatierekening voor de geselecteerde rekening weer. 

Klik op OK om de lijn te sluiten, OK + Nieuw om de lijn op te slaan en onmiddellijk een nieuwe lijn 

van dezelfde order in te voeren (divers, leverancier etc.). 

De lijn wordt links op het scherm opgeslagen: 
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Wanneer « Fact. niet gekend » niet is aangevinkt, kunt u met Allegro zoeken naar een document op 

basis van de code : SHELL bijvoorbeeld en door op het vergrootglas naast de factuur te klikken, toont 

Allegro u de openstaande facturen voor deze rekening : 

 

Vink de gewenste factuur aan, Allegro plaatst het bedrag in het invoervenster en punt de factuur af. 

 

Merk op dat de afgepunte factuur wordt geïdentificeerd door een lichtere kleur. 

U kunt ook zoeken op het bedrag: voer het bedrag in, klik op het vergrootglas « factuur » en Allegro 

toont alle openstaande facturen voor dit bedrag. 

 

Selecteer op dezelfde manier de factuur en klik op OK, valideer de lijn om op te slaan. 

Doe hetzelfde voor klanten (positieve bedragen, negatieve voor de creditnota’s natuurlijk), de lijn is 

blauw. 

De lijn is groen voor algemene rekeningen (geen afpunting). 
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D2 – Importeren CODA’s 
Dankzij Isabel, een bedrijf dat enkele jaren geleden is opgericht door de belangrijkste Belgische 

banken, werd een reeks formaten gemeenschappelijk gedefinieerd voor alle banken. 

Dit is het geval voor de CODA-bestanden.  

 

Dit zijn bestanden die de bankafschriften in digitale vorm vertalen. 

Om bankafschriften te gebruiken, start u links de applicatie: Banklink – Coda bestanden. 

 

D2.1 – Importeren CODA’s 

 

Er zijn verschillende manieren om te importeren, specifieke software, een FTP-link, etc.  

Na verwerking worden de bestanden in de directory geplaatst voor de verwerking:  

Er zijn drie pictogrammen beschikbaar voor het verwerken van de uittreksels:  

Invoer -> bankdagboek 

Invoer op achtergrond 

Detail uittreksel 
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D 2.1 a Visualisatie van het uittreksel 

Allegro toont de details 

van het uittreksel. 

Dit kan handig zijn voor 

het boeken. 

De hoofding bevat de 

informatie over saldo, 

verschil, datum en 

uittrekselnummer. 

 

D 2.1 b – Boeken van de CODA’s 

Door op  te klikken, voert u het uittreksel in. Allegro toont de verwerking en de niet herkende 

bewegingen, dus niet afpuntbaar. 

Allegro gebruikt het bankrekeningnummer om de te verwerken derdenrekening te vinden. Als het 

bedrag overeenkomt, wordt de factuur afgepunt. 

Allegro geeft ook een samenvatting weer van de verwerking van het bestand. 

 

Kies vervolgens de gewenste actie. 

Door op  te klikken, verwerkt Allegro uw uittreksel zonder enige weergave en boekt het 

onmiddellijk. 

Opmerking: het uittreksel kan in het dagboek worden verwijderd, het verwijderde uittreksel 

verschijnt dan opnieuw voor verwerking. 
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D 2.1 c – Boeken van de CODA’s 

 

Allegro kan de details van de lijnen in het uittreksel verwerken op basis van verschillende criteria. 

Bankrekening, OGM-nummer, of zelfs de tekst in de commentaar van het uittreksel. 

Ondanks alles kan het gebeuren dat de betaling niet kan worden geïdentificeerd. Om de beweging 

aan de juiste rekening toe te schrijven, volstaat het om de boeking te annuleren en de beweging 

naar een andere rekening te boeken . 

 

D3 – Betalingsopdracht - SEPA  
Er is ook een digitaal bestandsformaat voor betalingsopdrachten: SEPA 

 

Allegro stelt u in staat om de betaling van openstaande facturen, de terugbetaling van creditnota’s 

te kiezen of zelfs om te kiezen welk bedrag u op een van de fiches derden wilt betalen. Start de 

applicatie Betalingsopdracht, klik op Nieuw: 

Allegro geeft de hoofding van de betalingsopdracht weer. 

 

Klik vervolgens op de verschillende pictogrammen om het SEPA-bestand voor te bereiden. 
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« + »: manuele invoer van de betaling. 

 

Betaling van de facturen Betaling creditnota     Doorlopende opdracht 

Klik op het pictogram en Allegro biedt u een lijst met facturen die nog niet door de applicatie zijn 

verwerkt. 

(Als het bestand niet verzonden is, kan Allegro het niet verifiëren.) 

 

Klik op de lijn van de factuur en vervolgens op OK (u kunt het bestand terughalen en wijzigen.) 

 

Allegro berekent het totaal en wijzigt het na elke lijn.  

Sla het document op en klik op  om het bestand op te maken. 

Vervolgens kunt u het indienen, verzenden en bijvoorbeeld ondertekenen met Isabel. 

Allegro geeft de naam van het bestand links onderaan weer, het wordt opgeslagen in de 

« download » directory zodat u het kunt versturen. 
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D4 – Parameters 
U kunt regels instellen voor het verwerken van de CODA’s : 

D4.1 – Boeking / rekeningnummer: 
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D4.2 – Boeking / omschrijving: 
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E – facturatie 

 

Naast de toepassingen voor de invoer van facturen biedt Allegro een vereenvoudigde 

facturatietoepassing. 

(Opmerking: er bestaat ook een gratis “standalone” facturatieprogramma: Subito) 

Net als bij de invoer van de facturen, geeft Allegro de hoofding van de factuur weer: 

 

Met het dagboek, de klant etc. 

 

E1 – Beheer van de producten 
Daarnaast bevat de facturatietoepassing een vereenvoudigd productbeheer: 

 

Door op  te klikken, kunt u een nieuw product aanmaken. 
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E1.1 - Eenheid 

 

Kies de product eenheid. 

 

Klik op Parameters – Eenheden om een nieuwe eenheid aan te maken. 

 

E1.2 -Product type 
Om een product type aan te maken. 
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E2 – Facturatie 

 

In de hoofdtekst van de factuur kunt u toevoegen: 

Bestaande producten, 

Een manuele lijn voor een product 

Een tekstlijn om af te drukken (of om intern bij te houden): 

 

Sla uw factuur op. 

Klik op PDF om uw factuur te visualiseren. 
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E2.1- Facturatie UBL 

Door op  te klikken, opent Allegro de applicatie om uw factuur per e-mail te verzenden: 

 

Allegro voegt het PDF- en het UBL -bestand toe aan de e-mail. Vul de tekst in. Het e-mailadres, 

ingevuld in de klantenfiche, is aanwezig. Klik dan op « verzenden ». 

 

E2.2- Parameters server 
Om uw e-mails vanuit Allegro te verzenden, moet u de verzendgegevens configureren. 
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Bijvoorbeeld:  

 

Gebruik de onderstaande instellingen, afhankelijk van uw mailbox-server: 

1) Skynet 

Server:                 relay.skynet.be 

Port:                     25 

user:                     <Empty> 

Password:           <Empty> 

SSL:                       <Not checked> 

2) Hotmail 

Server:                 smtp.live.com 

Port:                     587 

user:                     <Your Hotmail mail address> 

Password:           < Your Hotmail password> 

SSL:                       <Checked> 
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3) Gmail 

Server:                 smtp.gmail.com 

Port:                     587 

user:                     <Your Gmail mail address> 

Password:           <Your Gmail Password> 

SSL:                       <Checked> 

!!!! Gmail blocks access through other software’s so you must change setting in Gmail. When 

I first tried it, I received a mail to tell me how to unblock. 

4) Telenet 

Server:                 smtp.telenet.be 

Port:                     587 

user:                     <Your Telenet mail address> 

Password:           <Your Telenet password> 

SSL:                       <Checked> 

5) Office365 

Server:                 smtp.live.com or smtp.office365.com 

Port:                     587 

user:                     <Your Office365 mail address> 

Password:           < Your Office365 password> 

SSL:                       <Checked> 

6) Outlook !!! Most probably for Exchange online 

server:                 outlook.office365.com (not smtp.office365.com) 

Port: 587 

user:                     <Your Office365 mail address> 

Password:           < Your Office365 password> 

SSL:                         <Checked> 
 

 

F – Rapporten 
Alle lijsten zijn beschikbaar in het menu Rapporten: 
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F1 - Historieken 
De historieken geven een chronologische volgorde van de boekingen weer. 

 

Kies de gewenste historiek en stel vervolgens de filters in:  

Periodes, data, rekeningen, dagboek etc. 

 

Vervolgens kunt u het gewenste type opmaak kiezen:  

 

Export: de lijst exporteren in Excel 

Kies de taal van het rapport. 

Afdrukken 

Toon het rapport (of afdrukvoorbeeld): 
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Door op  te klikken, stelt Allegro voor om:  

 

het rapport te bewaren in Excel, PDF of Word. 

 

F2 – Balansen 
Evenzo biedt Allegro verschillende soorten balansen: de filters en sorteerzones zien er voor alle 

lijsten hetzelfde uit. 
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F3 – Dagboeken 
Met Allegro kunt u de dagboeken bekijken (zie invoer). 

U kunt natuurlijk ook de dagboeken bewerken: 

Document per document: 

 

 

Allegro toont u ook een samenvatting aan het einde van het rapport: 

 

 

 

 

 

 



 pg. 43 

F4 – Balans NBB 

 

Klik op “Gepersonaliseerd model” om een gepersonaliseerde lijst af te drukken/op te slaan. 

Voor het maken of wijzigen van deze lijsten, zie hoofdstuk H Gepersonaliseerde rapporten maken. 

 

Met Allegro kunt u een lijst opmaken die de cijfers vergelijkt met de cijfers van het vorige boekjaar, 

of met het budget dat voor elke rekening is ingevoerd. 

  

Als het rapport XBRL-tags bevat, verschijnt er een XBRL-export pictogram en kan het opgemaakte 

bestand worden voorbereid op de NBB-website voordat het definitief wordt neergelegd (Sofista). 

Allegro toont de gewenste lijst. 

U kan de lijst exporteren in Word, Excel of PDF: 
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G – BTW-aangifte 

 

Klik op “BTW-aangifte BE” om de applicatie te starten. 

De aan- en verkoopfacturen dragen btw-codes aan die door Allegro worden gebruikt om de aangifte 

op te stellen. Zie G2. 

 

G1 – BTW-aangifte en verificatie 
 

G1.1 – Aangifte 
Klik op de toepassing: 
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Sla voor elke behandeling uw aangifte op. 

Op het tweede tabblad wordt voor elke lijn van de aangifte de berekening lijn voor lijn weergegeven: 

 

Klik op het vergrootglas om de details van elk vak te kennen:  

 

Allegro geeft de documenten weer die deel uitmaken van het lijntotaal (vak). Na het opslaan van uw 

aangifte biedt Allegro aan om het te bekijken: 
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G1.2 – BTW Aangifte BE 

 

 

G1.3 – Logische controles 
Allegro voert dezelfde controles uit als de btw op uw aangifte: 

 

 

G1.4 – BTW samenvatting 
Deze lijst bevat alle documenten en berekeningen die nuttig zijn voor het controleren van de btw. 
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De dagboeken: 

 

Maar ook de berekening van de btw-vakken en rekeningen: 

 

 

 

G2 – Centralisatie BTW 
Wanneer uw aangifte nagekeken en definitief is, kunt u naar de centralisatie DV gaan. 

Klik op  en Allegro maakt de centralisatie DV aan. 
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G2.1 - Parameters 
Vergeet niet het 2e tabblad van de boekhoudparameters in te vullen:   

 

door de BTW centralisatie rekeningen en het voor de DV te gebruiken dagboek te specificeren. 
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G2.2 – Rapporten 

 

Al deze lijsten zijn beschikbaar in het menu Rapporten. 

Een laatste lijst is handig voor de btw: “BTW omzetvergelijking”: 
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G3 – Codes TVA 

 

Allegro biedt een set btw-codes aan. 

U kunt nieuwe aanmaken en degene verwijderen die u niet zult gebruiken. 

Er zijn twee tabbladen beschikbaar: 

Een voor de boeking: 

 

En een tweede voor de btw-aangifte: 
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H – Aanmaak gepersonaliseerde rapporten 

 

Allegro biedt een rapportgenerator. 

Hiermee kunt u een lijst configureren die vervolgens beschikbaar is in de rapporten. 

De bestanden bestemd voor de NBB worden opgemaakt met deze generator. 

Start de toepassing “Personaliseer rapport” om een lijst te maken of te wijzigen. 
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Allegro geeft de beschikbare lijsten weer:  

 

Klik op om een rapport te wijzigen. 

 

Klik op Nieuw om een volledig nieuw rapport te maken. 

Via Importeren en Export kunt u een dossier importeren in en exporteren naar een ander dossier. 

Door naar een bestaand rapport te gaan staan, kunt u wijzigingen aanbrengen in het nieuwe rapport 

met behoud van het oude. 

H1- Het rapport aanmaken 

Klik op het pictogram  om uw lijst te maken. Klik op “Bevestig wijzigingen” voor elke 

toegvoegde lijn. 

 

Klik vervolgens op deze eerste lijn om de verschillende soorten lijnen toe te voegen: 
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Op deze manier kunt u verschillende soorten lijnen gebruiken om uw lijst te tekenen. Regelafstand, 

pagina-einde en vrije tekst maken uw presentatie gemakkelijker. 

 

H2 –Lijn titel (totaal) 

 

Voor dit type lijn is een aantal functies beschikbaar :  

In het bijzonder : 

Verberg het lagere niveau: 

Om het totaal weer te geven zonder de details van de berekening. 

Verander de richting van het totaal (+/-). 

Etc. 

(Vergeet niet de wijzigingen te bevestigen) 
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H3 – Lijn details (rekeningen) 

 

Kies de rekeningen die u voor de berekening wilt gebruiken. 

Definieer een teken voor de berekening. 

(Het teken « min » wordt vaak gebruikt om berekeningen facturatie zonder kosten te tonen.) 

Kies het teken van het totaal om al dan niet een van de rekeningen in een totaal weer te geven. 

 

Voorwaarde toegepast rekening per rekening of voor het totaal van de rubriek. 

 

 

H4 – XBRL tags 
Voor elke lijn totaal, kunt u met Allegro een XBRL-tag definiëren om het bestand dat bij de NBB moet 

worden neergelegd, te structureren. 
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