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1 Introductie

Dank je wel!

Fijn dat je ZZPfact factuurprogramma wilt gaan gebruiken of al gebruikt.

Ons doel is, jou een gebruiksvriendelijke en handige toepassing te bieden

die je helpt bij je dagelijks werk. Het programma helpt je tijd te besparen

en je bedrijf te professionaliseren. Je interesse waarderen we, we stellen je

niet graag teleur en gaan ervan uit dat ZZPfact doet wat je ervan verwacht.

Maar het liefst natuurlijk meer dan dat. Mocht dat om een of andere reden

niet zo zijn, dan horen we dat graag. Nogmaals, dank voor je interesse tot

nu toe. Lees gauw verder, dan vertellen we je alles over ons paradepaardje.

Wat is ZZPfact

Met dit programma kun je facturen maken en versturen. Maar dat is niet het

enige, je kunt offertes maken, herhaalfacturen plannen en herinneringen

versturen. Verder kun je klanten en producten beheren. De opmaak van de

factuur kun je helemaal naar je eigen wensen aanpassen en er zijn

daarnaast verschillende standaard factuurlayouts beschikbaar.

Voor wie is ZZPfact?

ZZPfact is een factuurprogramma bedoelt voor kleine ondernemingen zoals

eenmanszaak, stichting, vereniging, VOF of kleine B.V.  Het programma is

geschikt voor het verwerken van duizenden facturen en offertes per jaar.

Het programma is ontworpen op een manier die het mogelijk moet maken

dat elke gebruiker zonder veel achtergrondinformatie snel aan de slag kan.

Deze handleiding is bedoelt om je verder te helpen als je wellicht even niet

weet hoe je verder moet. Dit is namelijk het meest uitgebreide naslagwerk

over ZZPfact dat er bestaat. Het is bovendien bedoelt voor elk soort

gebruiker: van leek tot professional.

In deze handleiding is alle informatie aanwezig om aan de slag te kunnen

met het factuurprogramma. Naast de uitleg van alle onderdelen van het

factuurprogramma is er een snelstart, tips & tricks en Veelgestelde vragen

toegevoegd om hulp te bieden een veel voorkomende en specifieke

situaties.

Waar zijn de factuurgegevens opgeslagen?

Alle gegevens van ZZPfact worden op je eigen PC opgeslagen, en, daar

blijven ze ook. Je deelt dus NOOIT gegevens met ons of met een andere

partij. 

https://www.snoei.net/contact/
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2 ZZPfact installeren

Om het ZZPfact factuurprogramma te kunnen gebruiken op jouw PC

moeten eerst de bestanden op je PC worden neergezet, het installeren. De

bestanden kunnen als 1 geheel worden gedownload van onze website. In

deze sectie leggen we je stap voor stap uit hoe je ZZPfact installeert.

Aan welke eisen moet jouw PC voldoen?

Dat valt reuze mee, een normale Windows PC is ruimschoots voldoende.

Dat betekent een pc met Windows XP, Vista, 7, 8 of 10. Daarnaast, een

internetverbinding, 2 Gb geheugen en 350 Mb vrije schijfruimte. Heb je dat?

Dan kun je direct van start.

Ik heb een Mac of Linux PC!

Je kunt het ZZPfact factuurprogramma ook installeren op een Mac of Linux

Operating Systeem door een Virtuele Machine met Windows te

installeren . 

Licenties

Er zijn verschillende licenties van ZZPfact beschikbaar, zowel gratis als

eenmalige aankoop. Lees daar meer over in het licentieoverzicht. Als je

ZZPfact eenmaal hebt geïnstalleerd kun je daarna de te gebruiken licentie

kiezen.

Installeren

Volg het stappenplan downloaden en installeren

2.1 Stappenplan installeren

Hieronder leggen we uit hoe met een paar stappen de applicatie kan

worden gedownload en geinstalleerd.

1. Ga naar website en download ZZPfact.

2. Binnen enkele seconden zal de download starten.

De volgende stappen zijn specifiek voor de browser die u gebruikt.

 Voor Chrome gebruikers 

Er verschijnt links onderin Chrome een balk met daarin het gedownloade

ZZPfact bestand.

144

8

https://www.snoei.net/zzpfact/prijzen/
https://www.snoei.net/zzpfact/downloaden/
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1. Klik op de naam van de download

2. Ga nu verder bij de stappen in de sectie: Installeren

 Voor Firefox gebruikers

1. Er verschijnt een pop-up met de melding met de vraag of je het bestand

wilt opslaan

2. Kies nu voor "Bestand opslaan". Het bestand wordt opgeslagen op je PC.

3. Klik linksboven in de browser op de  icoon.

4. Het installatiebestand van ZZPfact wordt nu zichtbaar

5. Klik op de naam van de download

6. Ga nu verder bij de stappen in de sectie: Installeren

 Voor Microsoft Edge gebruikers

10

10
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1. Onderin de Edge browser verschijnt een venster met de knop "Uitvoeren"

of "Run".

2. Druk op de knop om de installatie te starten.

3. Ga nu verder bij de stappen in de sectie: Installeren

Installeren

Nu ZZPfact factuurprogramma is gedownload en het installatieprogramma

is opgestart moeten de volgende stappen worden doorlopen:

1. Als eerste wordt de vraag gesteld voor toestemming om het programma

op uw systeem te installeren. Controleer de gegevens op het voorbeeld

hieronder. Deze gegevens moeten overeenkomen met de gegevens die

je ziet op je eigen computer

2. Druk op de knop "Yes" of "Ja". Het installatieprogramma zal nu starten.

10
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3. Lees de licentieovereenkomst en als je akkoord gaat kies je: "Ik

accepteer de licentieovereenkomst".

4. Druk op de knop: "Volgende"

5. Als je een link op het bureaublad (het hoofdscherm van Windows) wilt

kies dan "Maak een snelkoppeling op het bureaublad".

6. Druk daarna op de knop: "Volgende"
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7. Druk daarna op de knop: "Installeren". De installatie zal nu starten, zoals

hieronder getoond.

8. Wacht totdat de installatie is afgerond
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9. Als de installatie is afgerond, druk dan op de knop: "Voltooien" (2).

ZZPfact zal dan direct worden opgestart. Wil je dat niet, vink dan "Start

ZZPfact" (1) eerst uit.





Applicatieonderdelen
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3 Applicatieonderdelen

Deze sectie moet je echt even lezen. We leggen je hier kort uit hoe alle

applicatieonderdelen heten en hoe de applicatie is ingedeeld. Dat is

handig om te weten om later de uitleg in het vervolg van deze handleiding

te begrijpen.

· Lint

o Generieke lint

o Contextspecifieke lint

· Modulemenu

· Contentgedeelte

Lint (of toolbar)

Met het lint bedoelen we de horizontale balk met knoppen bovenaan het

scherm. Dit lint kan uit meerdere tabbladen bestaan (plaatje). Een lint-

tabblad selecteer je door op de naam van het tabblad te klikken.

De knoppen op de tabbladen geven je toegang tot de vele functies van

ZZPfact. Deze functies zijn onderverdeeld in generieke (algemene) functies,
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op het generieke lint en contextspecieke functies op de contextspecifieke

lint. 

Contextspecifieke lint

De contextspecieke lint bevat de functies die te maken hebben met de

gekozen module. Heb je bijvoorbeeld de betaalrekeningen module

geopend, dan vindt in het lint de knoppen voor het aanmaken en

verwijderen van betaalrekeningen. 

Generieke lint

Het algemene lint bevat functies die altijd beschikbaar zijn, onafhankelijk

dan de gekozen module. Hier vindt je bijvoorbeeld knoppen voor het

verkrijgen van hulp, het maken en terugzetten van backups enzovoort. 
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Modulemenu

Het modulemenu bevat alle hoofdonderdelen van de applicatie, de

zogenaamde modules. Modules zijn bijvoorbeeld: Facturen/Offertes,

Betaalrekeningen e.d. Door op een module te klikken kunt u de gegevens

van de gekozen module inzien en bewerken.
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Contentgedeelte

Het contentgedeelte bevat alle gegevens van de actieve module. Als er via

het modulemenu een module is gekozen zal het contentgedeelte alle

informatie tonen die gerelateerd is aan de module.
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4 Snelstart

Als je geen zin hebt om heel de handleiding door te nemen, lees dan deze

sectie. In deze sectie leggen we uit hoe je snel van start kunt met het

ZZPfact factuurprogramma.  Je hebt geen voorkennis nodig. Zorg dat je

ZZPfact hebt geïnstalleerd .

Er zijn 3 manieren om snel van start te gaan:

1. Configuratiehulp  - Gebruik de ingebouwde configuratiehulp in de

ZZPfact applicatie

2. Video  - Bekijk en volg de snelstart videoinstructie

3. Stappenplan  - Volg het stappenplan in deze handleiding

4.1 Configuratiehulp

De configuratiehulp is een ingebouwde tool in ZZPfact die je assisteert bij

het opzetten van je factuuradministratie. De configuratiehulp wordt

automatisch gestart wanneer je ZZPfact voor het eerst gebruikt. Mocht je de

configuratiehulp een keer hebben afgebroken, dan kun je hem weer starten

door op de configuratiehulp icoon te klikken (1). Het venster met de

configuratie-instructies zal dan weer verschijnen en verder gaan bij de

stappen die nog moeten worden uitgevoerd (2).

Volg de instructies in het Configuratiehulp venster op (2). De blauwe pijl (3)

geeft aan op welke knop er moet worden gedrukt om verder te gaan.

Als je door alle stappen heen bent gelopen, zijn alle gegevens benodigde

gegevens aanwezig en heb je bovendien je eerste factuur gemaakt.

4.2 Snelstart Video

In de snelstart video wordt uitgelegd hoe je snel van start kunt met ZZPfact.

8

22

22
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Bekijk de video

4.3 Stappenplan

In dit stappenplan leggen we uit hoe je snel van start kunt zodat jouw

eerste factuur binnen enkele minuten klaar is.

Stap 1: Jouw bedrijfsgegevens en Logo

Ga naar de Module: Instellingen  in het ModuleMenu  om jouw

bedrijfsgegevens in te stellen.

Als je de Module: Instellingen hebt geopend wordt het eerste tabblad:

"Bedrijfsgegevens" (1) zichtbaar. Vul hier al je bedrijfsgegevens in (2). Deze

gegevens worden overgenomen op de facturen. Voor de geldigheid van je

factuur is het belangrijk zo volledig mogelijk te zijn. Denk bijvoorbeeld

naast je bedrijfsadres aan het KvK-nummer en BTW-nummer.

Stel ook het logo in van je bedrijf. Kies dit bestand (3) vanaf een directory

op je computer waar het bestand altijd is terug te vinden. Het logo wordt

namelijk niet in ZZPfact zelf opgeslagen.

Stap 2: Jouw betaalrekeningen

Ga naar de Module: Betaalrekeningen  in het ModuleMenu  om jouw

eerste betaalrekening aan te maken.

In deze module kun je betaalrekeningen aanmaken waarop de klanten jouw

factuur kunnen betalen. Een enkele betaalrekening is voldoende, maar,

meerdere toevoegen kan ook. Het hoeven bovendien niet perse

129 16

95 16

https://www.youtube.com/watch?v=0ULeZPKQnBw
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bankrekeningen te zijn maar mogen bijvoorbeeld ook een PayPal-rekening

zijn of zelfs een Bitcoin-adres.

Er kan een onbeperkt aantal betaalrekeningen worden aangemaakt In de

Module: Betaalrekeningen van het ZZPfact factuurprogramma.

Om een betaalrekening aan te maken klik op de knop: "Nieuwe

Betaalrekening".

In het venster dat nu verschijnt kun je het nummer van de betaalrekening

invoeren (1) en de bijbehorende naam (2). Deze gegevens worden gebruikt

om te tonen op de factuur en offerte. 
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Om de gegevens op te slaan en het venster te sluiten, kies "Opslaan &

Sluiten" (1). 

Om de gegevens op te slaan en direct daarna een nieuw item aan te maken,

kies "Opslaan & Nieuw" (2).

Om de gegevens op te slaan en eventueel daarna nog te bewerken zonder

het scherm te sluiten kies je: "Opslaan" (3).

Stap 3: Een klant aanmaken

Je kunt nu je eerste klant toe gaan voegen aan het factuurprogramma. Deze

kun je later gebruiken in je factuur. Om een factuur te maken is het

overigens niet perse nodig om vooraf een klant aan te maken. Het vooraf

aanmaken van klanten is vooral handig als je een klant vaker een factuur

stuurt. 

Ga naar de Module: Klanten  in het ModuleMenu  om de klant aan te

maken.

Er kan een onbeperkt aantal klanten worden aangemaakt In de Module:

Klanten van het ZZPfact factuurprogramma.

Om een klant aan te maken druk op de knop: "Nieuwe Klant".

100 16



26

ZZPfact Factuurprogramma 
 
                                                                                                                                                                                                                                          © 2019 SNOEI.NET

Snelstart

In het scherm dat nu verschijnt kun je de klantgegevens in gaan voeren.

Probeer de gegevens zo compleet mogelijk in te vullen. De Belastingdienst

vindt het namelijk belangrijk dat de gegevens op je factuur, dus ook deze

klantgegevens, compleet zijn. 

Je kunt in dit scherm zowel particuliere klanten als zakelijke klanten kwijt. Bij

particuliere klant vul je bij "Naam 1" de voor- en achternaam van de klant

in. Voor zakelijke klanten moet dat de bedrijfsnaam zijn.

Om de gegevens op te slaan en het venster te sluiten, kies "Opslaan &

Sluiten" (1). 



27

ZZPfact Factuurprogramma 
 
                                                                                                                                                                                                                                          © 2019 SNOEI.NET

Snelstart

Om de gegevens op te slaan en direct daarna een nieuw item aan te maken,

kies "Opslaan & Nieuw" (2).

Om de gegevens op te slaan en eventueel daarna nog te bewerken zonder

het scherm te sluiten kies je: "Opslaan" (3).

Stap 4: Producten/Diensten toevoegen

Producten (bijv. Behang, Nagelpolish etc...) en diensten (alles wat

gerelateerd is aan arbeidsuren) kun je vooraf in ZZPfact toevoegen. Dat is

vooral handig als je producten en diensten hebt die je vaker, op meerdere

facturen, wilt kunnen gebruiken. Je kunt tijdens het maken van de factuur

ook producten en diensten toevoegen die je eenmalig wilt gebruiken.

Ga naar de Module: Producten/Diensten  in het ModuleMenu  om de

producten en diensten aan te maken.

Er kan een onbeperkt aantal producten of diensten worden aangemaakt In

de Module: Producten/Diensten van het ZZPfact factuurprogramma.

Om een klant aan te maken druk op de knop: "Nieuwe Product / Dienst".

106 16
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In het scherm dat nu verschijnt kun je de product of dienstgegevens in gaan

voeren.

Het is belangrijk onderscheid te maken in het "Type". Een product is iets

wat je kunt overdragen aan je klant. Een dienst is een activiteit die je voor je

klant verricht. De Belastingdienst vindt het namelijk belangrijk dat de

gegevens op je factuur, dus ook deze productgegevens, correct zijn. 

Het programma berekent automatisch de prijs inclusief of exclusief BTW.

Dat hangt af van welke prijs je zelf in wilt vullen.

Bij het veld "BTW-%" kies je in de meeste gevallen BTW 9% of BTW 21%.

Controleer op de site van de Belastingdienst welk percentage je moet

hanteren voor jouw specifieke dienst of product.

Om de gegevens op te slaan en het venster te sluiten, kies "Opslaan &

Sluiten" (1). 

Om de gegevens op te slaan en direct daarna een nieuw item aan te maken,

kies "Opslaan & Nieuw" (2).

Om de gegevens op te slaan en eventueel daarna nog te bewerken zonder

het scherm te sluiten kies je: "Opslaan" (3).
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Stap 5: Je eerste factuur

Dat ging best snel hè! Je kunt nu je eerste factuur gaan maken.

Ga naar de Module: Facturen/Offertes  in het ModuleMenu  om je

eerste factuur aan te maken.

In deze sectie leggen we het belangrijkste onderdeel van de applicatie uit:

Het aanmaken van facturen en offertes. Dit doe je in de Module:

Facturen/Offertes.

Om een nieuwe Factuur/Offerte te maken druk je op de knop "Nieuwe

Factuur/Offerte".

63 16
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Er verschijnt een scherm waarin alle factuur-/offertegegevens kunnen

worden ingevuld. Dit scherm is onderverdeeld in 6 hoofdonderdelen:

1. Klantgegevens - Bevat de gegevens van de klant waaraan de factuur of

offerte is gericht

2. Factuurgegevens - Bevat algemene factuurgegevens zoals het

factuurnummer, de factuurlayout die moet worden gebruikt bij het

afdrukken van de factuur of offerte. (zoals beschikbaar in de Module:

Factuurlayouts )

3. Betaalgegevens - Bevat velden die te maken hebben met de

betaalgegevens die de klant kan gebruiken om de factuur te voldoen.

4. Toelichting - Het veld toelichting kan worden gebruikt om extra

gegevens bovenaan de factuur of offerte toe te voegen: Bijv: "Aankoop

Audi A4 2.0, 2018 AA-BB-88", "Consultancy Juni 2019"

5. Factuurregels - Dit deel bevat alle factuurregels, zoals de producten die

worden of zijn geleverd of de arbeid die wordt of is verricht.

6. Totalen - In dit deel worden de totaalbedragen van de factuur of offerte

getoond. Zowel BTW als de bedragen exclusief en inclusief BTW.

111
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Met deze gegevens kan zowel een factuur worden gemaakt of een offerte

worden gemaakt. Als je dus een factuur of offerte wilt maken, dan gaat

altijd via dit scherm. Of er daadwerkelijk of offerte of factuur uitrolt hangt

af van de afdruk- of verzendknop die wordt gebruikt. 

Klantgegevens bewerken

Door in het Klant veld de eerste letters van de klant in te voeren kan een

klant worden gekozen uit de klanten die zijn aangemaakt in de Module:

Klanten . Alle aan de klant gerelateerde velden worden dan automatisch

ingevuld. Als je klantgegevens wilt gebruiken die nog niet zijn toegevoegd,

dan kunnen alle velden handmatig worden ingevuld. 

100



32

ZZPfact Factuurprogramma 
 
                                                                                                                                                                                                                                          © 2019 SNOEI.NET

Snelstart

Het is belangrijk de gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Zodat, als

dat nodig is, de Belastingdienst op basis van deze gegevens gemakkelijk

kan herleiden wie je klant is.

Factuurgegevens bewerken

Het onderdeel factuurgegevens bestaan uit de volgende velden:

· Factuurnummer

· Factuurlayout

· Status

· Factuurdatum

· Leverdatum

Veld: Factuurnummer

In het factuurnummer veld wordt automatisch een factuurnummer

gegenereerd voor de factuur. ZZPfact zorgt automatisch voor een

opvolgende nummering. Hoe het factuurnummer er uit ziet kun je zelf

bepalen. Voor meer informatie lees de sectie: Factuurnummer instellen .

Veld: Factuurlayout

Met dit veld kan de factuurlayout worden ingesteld. Je kunt hier kiezen uit

alle layouts die zijn ingesteld in de Module: Factuurlayouts . Aan de

factuurlayout zijn ook bepaalde factuurgegevens gekoppeld zoals de

betalingstermijn en teksten op de factuur of offerte.

Veld: Status

Er zijn vier verschillende statussen voor een factuur of offerte:

· Concept

· Offerte Verstuurd

· Factuur Verstuurd

· Herinnering Verstuur

Bij het aanmaken van een factuur / offerte is de status Concept. Wil je de

offerte versturen of afdrukken, dan zal ZZPfact automatisch vragen of de

factuur/offerte op de status "Offerte Verstuurd" moet worden gezet.

Datzelfde geldt voor het versturen of afdrukken als factuur. Het systeem zal

dan vragen of het document op de status "Factuur Verstuurd" moet worden

gezet.

Op basis van de status wordt informatie getoond over de facturen en

offertes in diverse onderdelen van ZZPfact. Ook het factuurnummer is

90
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gebaseerd op deze status. Lees daarover meer in de sectie: Factuurnummer

instellen

Veld: Factuurdatum en Leverdatum

De factuurdatum en leverdatum kunnen hetzelfde zijn, maar, kunnen ook

afwijken. De factuurdatum is datum dat je de factuur opmaakt. De

leverdatum is de datum de diensten of producten die op de factuur staan

daadwerkelijk worden geleverd. Voor de belasting is dat belangrijk. De

BTW moet worden afgedragen in de periode dat factuur is gemaakt. De

winstbelasting wordt echter verrekend in de periode van de leverdatum.

Betaalgegevens bewerken

In het onderdeel betaalgegevens kunnen de gegevens worden ingevoerd

die aangeven op welke rekening de klant moet betalen. Dit kan een

gewone betaalrekening zijn, maar ook een PayPal rekening of zelfs een

Bitcoin adres. De betaalgegevens kunnen worden gekozen uit de lijst met

rekeningen die is toegevoegd in de Module: Betaalrekeningen. 

Door in het veld Bankrekening de eerste letters van een bestaande

bankrekeningen in te voeren wordt een lijst met betaalrekeningen getoond

waaruit een rekening kan worden geselecteerd. Het is ook mogelijk om

handmatig een afwijkende betaalrekening in te voeren.

De laatst gekozen betaalrekening wordt automatisch geselecteerd bij het

maken van de volgende factuur / offerte.

In de laatste 2 velden kan worden aangegeven welk deel van de factuur al is

voldaan. Gebruik deze velden als er bijvoorbeeld een aanbetaling is gedaan

of als de factuur niet helemaal is voldaan. Gebruik dit veld niet voor het

toepassen van kortingen. Het toepassen van korting leggen we uit in het

onderdeel: Factuurregels bewerken .

90
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Factuurregels toevoegen en bewerken

Aan elke factuur / offerte kunnen een onbeperkt aantal factuurregels

worden toegevoegd. Een factuurregel kan een hoeveelheid van 1 type

product of 1 type dienst bevatten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: 2 x

Spijkerbroek (product) of 8 x uurtarief arbeid (dienst).

Klik op een lege factuurregel of op het '+'-icoontje naast de lijst met

factuurregels om factuurregel toe te voegen.

Vul de eerste letters in van de product of dienst om een product of dienst te

gebruiken uit de lijst met producten en diensten die zijn toegevoegd in de

Module: Producten/Dienst . 

Selecteer het product of dienst in de lijst. De gegevens van de product of

dienst zullen dan worden overgenomen in de factuurregelvelden. Daarna

kan de naam van de product of dienst worden aangepast als dat gewenst is.

Ook kan een product of dienst helemaal handmatig worden ingevoerd. 

Bij het aanpassen van de prijs exclusief BTW zal de prijs inclusief BTW

106
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automatisch worden aangepast en andersom. 

Bij het aanpassen van het aantal zal het totaalbedrag van de factuurregel

automatisch worden aangepast.

In de extra toelichting kan extra informatie aan de factuurregel worden

toegevoegd. De ruimte daarvoor is onbeperkt. Door op het veld te klikken

(1) opent een popup veld waarin vrije tekst kan worden ingevoerd, Het veld

kan worden vergroot door de rechterhoek uit te rekken (2).

Offerte afdrukken

Druk op de knop: Offerte Afdrukken om een offerte af te drukken van de

ingevoerde gegevens. 

Het programma zal nu vragen of de status van de Offerte/Factuur op:

"Offerte Verstuurd" moet worden gezet. Beantwoord dit met "Ja".
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Er wordt nu een voorbeeld getoond van de offerte. Met de knoppen

bovenin kan de offerte worden afgedrukt maar ook worden geexporteerd

naar diverse formaten zoals: PDF, HTML, Word Document, Excel-bestand en

dergelijke.

Factuur afdrukken

Druk op de knop: Factuur Afdrukken om een factuur af te drukken van de

ingevoerde gegevens. 
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Het programma zal nu vragen of de status van de Offerte/Factuur op:

"Factuur Verstuurd" moet worden gezet. Beantwoord dit met "Ja".

Offerte versturen per e-mail

Druk op de knop: "Offerte Versturen" om een offerte per e-mail te
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versturen. Om document te kunnen versturen moeten wel eerst, eenmalig,

de gegevens worden ingesteld van de mailbox die je wilt gebruiken. Deze

instellingen kunnen worden gedaan in de Module: Instellingen . 

Het programma zal nu vragen of de status van de Offerte/Factuur op:

"Offerte Verstuurd" moet worden gezet. Beantwoord dit met "Ja".

De mail naar de klant wordt getoond. Druk op de knop: "Verstuur E-mail"

om de mail naar de klant te versturen. In het veld BCC (Black Carbon Copy)

kunnen extra e-mailadressen worden ingevoerd waar de offerte ook

naartoe wordt gestuurd.

Factuur versturen

Druk op de knop: "Factuur Versturen" om een offerte per mail te versturen.

Om document te kunnen versturen moeten wel eerst, eenmalig, de

gegevens worden ingesteld van de mailbox die je wilt gebruiken. Deze

instellingen kunnen worden gedaan in de Module: Instellingen . 

129
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Het programma zal nu vragen of de status van de Offerte/Factuur op:

"Factuur Verstuurd" moet worden gezet. Beantwoord dit met "Ja".

De mail naar de klant wordt getoond. Druk op de knop: "Verstuur E-mail"

om de mail naar de klant te versturen. In het veld BCC (Black Carbon Copy)

kunnen extra e-mailadressen worden ingevoerd waar de factuur ook

naartoe wordt gestuurd.

Opslaan

Om de gegevens op te slaan en het venster te sluiten, kies "Opslaan &

Sluiten" (1). 

Om de gegevens op te slaan en direct daarna een nieuw item aan te maken,

kies "Opslaan & Nieuw" (2).

Om de gegevens op te slaan en eventueel daarna nog te bewerken zonder

het scherm te sluiten kies je: "Opslaan" (3).
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Korting

Om korting toe te voegen aan de factuur of offerte kunnen 1 of meerder

factuurregels worden toegevoegd met een negatief bedrag. Het is

belangrijk dat het gekozen BTW-tarief overeenkomt met de factuurregel(s)

waarop de korting van toepassing is. 

Er is ook een video beschikbaar met uitleg over het toevoegen van korting

aan je offerte of factuur.

Betalingstermijn

De betalingstermijn van een factuur wordt bepaald in de gekozen

factuurlayout. Bewerk de factuurlayout om de betalingstermijn aan te

passen in de Module: Factuurlayouts .

Je bent klaar. Goed gedaan!

111

https://www.youtube.com/watch?v=4zVNwWDluWI
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5 Modules

In dit hoofdstuk worden alle ZZPfact modules beschreven. Deze modules

zijn te vinden in het modulemenu  aan de linkerkant van het hoofdscherm

van de applicatie.

De volgende modules zijn beschikbaar:

Dashboard

Facturen / Offertes

Betaalrekeningen

Klanten

Producten / Diensten

Factuurlayouts

Tijdregistratie

Instellingen

5.1 Module: Dashboard

Het dashboard van het ZZPfact factuurprogramma is bedoelt om snel een

overzicht te krijgen hoe je administratie er voorstaat. Het dashboard is

direct zichtbaar na het opstarten van het ZZPfact factuurprogramma. In het

dashboard kunnen allerlei gegevens worden bekeken zoals de jaarlijkse

omzet, het aantal openstaande facturen, jaaromzet, maandelijkse BTW en

nog veel meer.
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Om het dashboard te tonen, druk je op de Dashboard knop in het

modulemenu .

Hoe het dashboard kan worden geconfigureerd en ingedeeld leggen we

hier uit:

· Dashboard indelen

· Configuratiestatus toevoegen 

· Teller toevoegen

· Bedrag toevoegen

· Omzetgrafiek toevoegen

5.1.1 Dashboard indelen

In deze sectie leggen we uit hoe je de verschillende onderdelen, de dock-

panelen, van het dashboard kunt indelen van het ZZPfact

factuurprogramma. De dock-panelen zoals tellers, financiële gegevens en

grafieken kunnen op elke plek binnen het dashboard worden geplaatst. 

1. Om te beginnen met het aanpassen van de indeling druk je op de knop:

"Dashboard aanpassen.". Als je wilt stoppen met de aanpassingen dan

druk je nogmaals op deze knop.
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2. Het dashboard staat nu in de bewerkingsmodus. Boven elke dock-paneel

verschijnt aan de rechterkant een aantal knoppen.

3. Het vierkantje (1), kan worden gebruikt om het paneel te vergroten ten

opzichte van de andere panelen.

4. Het pinnetje (2), kan worden aangeklikt om te zorgen dat het paneel

automatisch inklapt nadat het is bekeken.

5. Het kruisje (3), is bedoelt om het paneel van het dashboard te

verwijderen.

6. Het tandwieltje (4), hiermee kunnen de eigenschappen van het paneel

worden ingesteld. De instellingen worden in de volgende secties

besproken.
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Paneelindeling

Om goed te begrijpen hoe je panelen kunt plaatsen, verplaatsen en

verwijderen is het belangrijk te weten hoe de layout van het dashboard

werkt. Het dashboard is verdeeld in 1 hoofdsectie met een onbeperkt

aantal alternatieve secties, die naar wens kunnen worden toegevoegd. De

inhoud van de hoofdsectie en de alternatieve secties kunnen helemaal naar

eigen wens worden gekozen. Het bepalen van de indeling doe je door

panelen te verschuiven over elkaar heen te leggen of naast elkaar te

plaatsen. Lees daar meer over in de sectie: Paneel verplaatsen .

Paneel verwijderen

1. Om een paneel te verwijderen, moet het dashboard eerst in de

bewerkingsmode te staan. Druk daarvoor op de "Dashboard aanpassen"

knop linksboven.

2. Druk nu op het kruisje rechtsboven in het paneel dat je wilt verwijderen.

Het paneel is nu verwijderd. 

46
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Paneel verplaatsen naar alternatieve sectie

Het verschuiven gebeurd door middel van het aanklikken van de bovenste

rand van een paneel, de linkermuisknop vast te houden en de muis te

verplaatsen (drag & drop). In het filmpje hierboven zie hoe dit in zijn werk

gaat.

Hieronder leggen we het verplaatsen van een paneel in stappen uit:

1. Controleer dat het dashboard in bewerkingsmodus staat. Dit doe je door

linksboven in het lint op de knop "Dashboard Aanpassen" te klikken.

2. Plaats de muis nu op de bovenbalk van het dock-paneel dat je wilt

verplaatsen of op de naam van het tabblad als het om een tabblad gaat.

3. Druk de linkermuisknop in en houdt deze ingedrukt.
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4. Verplaats de muis, het dock-paneel zal nu meebewegen met de muis.

5. Tegelijkertijd met het verslepen van het dock-paneel wordt er boven

elke dock-paneel een kruis met vierkante blokjes getoond,.. Door met de

muis (die nog steeds is ingedrukt) op zo'n blokje te bewegen, kun je

bepalen waar het dock-paneel moet worden geplaatst.  Het blokje dat

je kiest krijgt een andere kleur.
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6. Plaats het dock-paneel op de gewenste plek door de muisknop los te

laten. Zie de voorbeelden hierboven hoe de plaatsing wordt bij de keuze

van elk blokje.

7. Nadat je alle dockpanelen op de juiste plek hebt gezet kun je de

bewerkingsmodus uitschakelen door op de knop "Dashboard

aanpassen" te klikken.

Paneel verplaatsen naar hoofdsectie

Om een dock-paneel naar de hoofdsectie te verplaatsen moeten dezelfde

stappen worden gevolgd als in de voorgaande sectie. Verplaatst nu echter
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het dock-paneel wat moet worden verplaatst naar het kruis met dubbele

blokken.

5.1.2 Configuratiestatus toevoegen

Het configuratiestatus dock-paneel geeft aan in hoeverre ZZPfact is

geconfigureerd. Staat de waarde op 100% dan is ZZPfact helemaal klaar

voor het maken van offertes. Dit dock-paneel geeft tips om deze 100%

procent te bereiken als dat nog niet is gelukt. Dit dock-paneel werkt samen

met de configuratiehulp , die je op weg helpt met het volledige

configureren van het ZZPfact factuurprogramma.

Om het configuratiestatus dock-paneel toe te voegen moeten de volgende

stappen worden uitgevoerd:

1. Druk op de knop "Dashboard Aanpassen"

22
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2. Druk nu op de knop: "Configuratiestatus Toevoegen"

3. Een nieuw Configuratiestatus dock-paneel wordt nu toegevoegd naast

het bestaande dock-paneel

Het nieuwe dock-paneel kan worden verplaatst zoals in het hoofdstuk

Dashboard indelen  is beschreven.43
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5.1.3 Teller toevoegen

Een teller is een dock-paneel waarmee een aantal kan worden getoond.

Bijvoorbeeld het aantal openstaande facturen, het aantal klanten dat

aanwezig is in ZZPfact, het aantal producten en diensten en nog veel meer.

Door een teller in het dashboard te plaatsen kun je in 1 oogopslag de

informatie vinden die jij belangrijk vindt.

Hieronder vindt je uitleg hoe je een teller-dock-paneel plaatst op het

dashboard:

1. Druk op de knop "Dashboard Aanpassen"

2. Druk nu op de knop: "Teller Toevoegen"
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3. De teller-dock-paneel wordt nu toegevoegd aan de rechterkant van de

hoofdsectie van het dashboard. Het instellingenmenu van de teller-

dock-paneel is nu ook geopend.

4. Kies uit de beschikbare tellers de gewenste teller. Je hebt keuze uit:

Klanten

Facturen

Offertes

Concepten

Onbetaalde Facturen
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Verlopen Facturen

Betaalde Facturen

Herinneringen

Facturen / Offertes

Producten / Diensten

5. Afhankelijk van de gekozen optie is het mogelijk ook de periode in te

stellen waarover je de telling wilt tonen. Bijvoorbeeld een specifiek jaar,

kwartaal of maand.
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6. Als je klaar bent met de instellingen druk je op de knop: "Sluiten".

Het nieuwe dock-paneel kan worden verplaatst zoals in het hoofdstuk

Dashboard indelen  is beschreven.

5.1.4 Bedrag toevoegen

Een bedrag is een dock-paneel waarmee een bedrag kan worden getoond.

Bijvoorbeeld het totaalbedrag van openstaande facturen, het totaalbedrag

aan openstaande herinneringen in ZZPfact en nog veel meer. Door een

43
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Bedrag-dock-paneel in het dashboard te plaatsen kun je in 1 oogopslag de

informatie vinden die jij belangrijk vindt.

Hieronder vindt je uitleg hoe je een bedrag-dock-paneel plaatst op het

dashboard:

1. Druk op de knop "Dashboard Aanpassen"

2. Druk nu op de knop: "Bedrag Toevoegen"

3. Het Bedrag-dock-paneel wordt nu toegevoegd aan de rechterkant van

de hoofdsectie van het dashboard. Het instellingenmenu van dit dock-

paneel is nu ook geopend.
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4. Kies uit de beschikbare bedragen de gewenste optie. Je hebt keuze uit:

Facturen

Offertes

Concepten

Onbetaalde Facturen

Verlopen Facturen

Betaalde Facturen

Herinneringen

Facturen / Offertes

Verder is het mogelijk uit het type bedrag te kiezen. De volgende opties

zijn beschikbaar:

Bedrag inclusief BTW

Bedrag exclusief BTW

BTW

BTW 6%

BTW 9%

BTW 21%
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5. Afhankelijk van de gekozen optie is het mogelijk ook de periode in te

stellen waarover je het bedrag wilt tonen. Bijvoorbeeld een specifiek

jaar, kwartaal of maand.

6. Als je klaar bent met de instellingen druk je op de knop: "Sluiten".

Het nieuwe dock-paneel kan worden verplaatst zoals in het hoofdstuk

Dashboard indelen  is beschreven.43
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5.1.5 Omzetgrafiek toevoegen

Een omzetgrafiek-dock-paneel is een dock-paneel waarmee de totale

omzet over een bepaalde periode kan worden getoond. Bijvoorbeeld het

bedrag van openstaande facturen, het bedrag aan BTW van openstaande

herinneringen in ZZPfact en nog veel meer. Door een omzetgrafiek-dock-

paneel in het dashboard te plaatsen kun je in 1 oogopslag de informatie

vinden die jij belangrijk vindt.

Hieronder vindt je uitleg hoe je een omzetgrafiek-dock-paneel plaatst op

het dashboard:

1. Druk op de knop "Dashboard Aanpassen"

2. Druk nu op de knop: "Omzetgrafiek Toevoegen"
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3. Het omzetgrafiek-dock-paneel wordt nu toegevoegd aan de rechterkant

van de hoofdsectie van het dashboard. Het instellingenmenu van dit

dock-paneel is nu ook geopend.

4. Kies uit de beschikbare gegevens de gewenste optie. Je hebt keuze uit:

Facturen

Offertes

Concepten

Onbetaalde Facturen

Verlopen Facturen

Betaalde Facturen

Herinneringen

Facturen / Offertes

Verder is het mogelijk uit het type bedrag te kiezen. De volgende opties

zijn beschikbaar:

Bedrag inclusief BTW
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Bedrag exclusief BTW

BTW

BTW 6%

BTW 9%

BTW 21%

5. Afhankelijk van de gekozen optie is het mogelijk ook de periode in te

stellen waarover je het omzetgrafiek wilt tonen. Bijvoorbeeld een

specifiek jaar, kwartaal of maand.

6. Als je klaar bent met de instellingen druk je op de knop: "Sluiten".

Het nieuwe dock-paneel kan worden verplaatst zoals in het hoofdstuk

Dashboard indelen  is beschreven.43
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5.2 Module: Facturen/Offertes

In de module Facturen/Offertes kun je al de facturen en offertes van jouw

bedrijf beheren. Als je klaar bent met het toevoegen van je klanten,

producten, diensten en betaalrekeningen kun je van start met het maken

van je eerste offerte of factuur. 

Het toevoegen van klanten, producten, diensten en betaalrekeningen is

overigens niet perse nodig, als je een factuur offerte wilt maken. Het maakt het

leven wel makkelijker doordat je niet steeds dezelfde gegevens hoeft in te

voeren in je factuur of offerte.

Factuur, offerte, herinnering of herhaalfactuur

In het programma ZZPfact maak je offertes (aanbiedingen aan je klanten)

in dezelfde module als die waar je facturen maakt. Maak je een Factuur /

Offerte aan, dan kun je bij het afdrukken of mailen kiezen hoe deze er uit

moet zien: Als factuur of als offerte. In beide gevallen worden de specifieke

gegevens getoond voor het specifieke type document. Op een offerte staat

bijvoorbeeld geen betaalrekening maar wel een mogelijkheid om een

handtekening door de klant te laten zetten (die kun je ook verwijderen). Op

de factuur staat weer een betaaltermijn en andere factuur gerelateerde

zaken. Het wisselen tussen een factuur en offerte is je gemakkelijk gemaakt

in ZZPfact. In het vervolgen van de secties leggen we uit hoe je facturen,

offertes, herinneringen en herhaalfacturen kunt maken.

Om naar de Facturen/Offertes-module te gaan klik je op de

"Facturen/Offertes" icon in het modulemenu .

Lees verder over het beheren van je facturen, offertes, herinneringen en

herhaalfacturen in de volgende hoofdstukken:

· Factuur / Offerte aanmaken

· Offerte omzetten naar Factuur

· Factuur / Offerte aanpassen

· Factuur / Offerte verwijderen

· Factuur / Offerte kopieren
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· Herhaalfacturen

· Factuurnummer instellen

· Alle Facturen/Offertes verwijderen

5.2.1 Factuur / Offerte aanmaken

In deze sectie leggen we het belangrijkste onderdeel van de applicatie uit:

Het aanmaken van facturen en offertes. Dit doe je in de Module:

Facturen/Offertes.

Om een nieuwe Factuur/Offerte te maken druk je op de knop "Nieuwe

Factuur/Offerte".
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Er verschijnt een scherm waarin alle factuur-/offertegegevens kunnen

worden ingevuld. Dit scherm is onderverdeeld in 6 hoofdonderdelen:

1. Klantgegevens - Bevat de gegevens van de klant waaraan de factuur of

offerte is gericht

2. Factuurgegevens - Bevat algemene factuurgegevens zoals het

factuurnummer, de factuurlayout die moet worden gebruikt bij het

afdrukken van de factuur of offerte. (zoals beschikbaar in de Module:

Factuurlayouts )

3. Betaalgegevens - Bevat velden die te maken hebben met de

betaalgegevens die de klant kan gebruiken om de factuur te voldoen.

4. Toelichting - Het veld toelichting kan worden gebruikt om extra

gegevens bovenaan de factuur of offerte toe te voegen: Bijv: "Aankoop

Audi A4 2.0, 2018 AA-BB-88", "Consultancy Juni 2019"

5. Factuurregels - Dit deel bevat alle factuurregels, zoals de producten die

worden of zijn geleverd of de arbeid die wordt of is verricht.

6. Totalen - In dit deel worden de totaalbedragen van de factuur of offerte

getoond. Zowel BTW als de bedragen exclusief en inclusief BTW.

111
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Met deze gegevens kan zowel een factuur worden gemaakt of een offerte

worden gemaakt. Als je dus een factuur of offerte wilt maken, dan gaat

altijd via dit scherm. Of er daadwerkelijk of offerte of factuur uitrolt hangt

af van de afdruk- of verzendknop die wordt gebruikt. 

Klantgegevens bewerken

Door in het Klant veld de eerste letters van de klant in te voeren kan een

klant worden gekozen uit de klanten die zijn aangemaakt in de Module:

Klanten . Alle aan de klant gerelateerde velden worden dan automatisch

ingevuld. Als je klantgegevens wilt gebruiken die nog niet zijn toegevoegd,

dan kunnen alle velden handmatig worden ingevuld. 
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Het is belangrijk de gegevens zo volledig mogelijk in te vullen. Zodat, als

dat nodig is, de Belastingdienst op basis van deze gegevens gemakkelijk

kan herleiden wie je klant is.

Factuurgegevens bewerken

Het onderdeel factuurgegevens bestaan uit de volgende velden:

· Factuurnummer

· Factuurlayout

· Status

· Factuurdatum

· Leverdatum

Veld: Factuurnummer

In het factuurnummer veld wordt automatisch een factuurnummer

gegenereerd voor de factuur. ZZPfact zorgt automatisch voor een

opvolgende nummering. Hoe het factuurnummer er uit ziet kun je zelf

bepalen. Voor meer informatie lees de sectie: Factuurnummer instellen .

Veld: Factuurlayout

Met dit veld kan de factuurlayout worden ingesteld. Je kunt hier kiezen uit

alle layouts die zijn ingesteld in de Module: Factuurlayouts . Aan de

factuurlayout zijn ook bepaalde factuurgegevens gekoppeld zoals de

betalingstermijn en teksten op de factuur of offerte.

Veld: Status

Er zijn vier verschillende statussen voor een factuur of offerte:

· Concept

· Offerte Verstuurd

· Factuur Verstuurd

· Herinnering Verstuur

Bij het aanmaken van een factuur / offerte is de status Concept. Wil je de

offerte versturen of afdrukken, dan zal ZZPfact automatisch vragen of de

factuur/offerte op de status "Offerte Verstuurd" moet worden gezet.

Datzelfde geldt voor het versturen of afdrukken als factuur. Het systeem zal

dan vragen of het document op de status "Factuur Verstuurd" moet worden

gezet.

Op basis van de status wordt informatie getoond over de facturen en

offertes in diverse onderdelen van ZZPfact. Ook het factuurnummer is
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gebaseerd op deze status. Lees daarover meer in de sectie: Factuurnummer

instellen

Veld: Factuurdatum en Leverdatum

De factuurdatum en leverdatum kunnen hetzelfde zijn, maar, kunnen ook

afwijken. De factuurdatum is datum dat je de factuur opmaakt. De

leverdatum is de datum de diensten of producten die op de factuur staan

daadwerkelijk worden geleverd. Voor de belasting is dat belangrijk. De

BTW moet worden afgedragen in de periode dat factuur is gemaakt. De

winstbelasting wordt echter verrekend in de periode van de leverdatum.

Betaalgegevens bewerken

In het onderdeel betaalgegevens kunnen de gegevens worden ingevoerd

die aangeven op welke rekening de klant moet betalen. Dit kan een

gewone betaalrekening zijn, maar ook een PayPal rekening of zelfs een

Bitcoin adres. De betaalgegevens kunnen worden gekozen uit de lijst met

rekeningen die is toegevoegd in de Module: Betaalrekeningen. 

Door in het veld Bankrekening de eerste letters van een bestaande

bankrekeningen in te voeren wordt een lijst met betaalrekeningen getoond

waaruit een rekening kan worden geselecteerd. Het is ook mogelijk om

handmatig een afwijkende betaalrekening in te voeren.

De laatst gekozen betaalrekening wordt automatisch geselecteerd bij het

maken van de volgende factuur / offerte.

In de laatste 2 velden kan worden aangegeven welk deel van de factuur al is

voldaan. Gebruik deze velden als er bijvoorbeeld een aanbetaling is gedaan

of als de factuur niet helemaal is voldaan. Gebruik dit veld niet voor het

toepassen van kortingen. Het toepassen van korting leggen we uit in het

onderdeel: Factuurregels bewerken .
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Factuurregels toevoegen en bewerken

Aan elke factuur / offerte kunnen een onbeperkt aantal factuurregels

worden toegevoegd. Een factuurregel kan een hoeveelheid van 1 type

product of 1 type dienst bevatten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: 2 x

Spijkerbroek (product) of 8 x uurtarief arbeid (dienst).

Klik op een lege factuurregel of op het '+'-icoontje naast de lijst met

factuurregels om factuurregel toe te voegen.

Vul de eerste letters in van de product of dienst om een product of dienst te

gebruiken uit de lijst met producten en diensten die zijn toegevoegd in de

Module: Producten/Dienst . 

Selecteer het product of dienst in de lijst. De gegevens van de product of

dienst zullen dan worden overgenomen in de factuurregelvelden. Daarna

kan de naam van de product of dienst worden aangepast als dat gewenst is.

Ook kan een product of dienst helemaal handmatig worden ingevoerd. 
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Bij het aanpassen van de prijs exclusief BTW zal de prijs inclusief BTW

automatisch worden aangepast en andersom. 

Bij het aanpassen van het aantal zal het totaalbedrag van de factuurregel

automatisch worden aangepast.

In de extra toelichting kan extra informatie aan de factuurregel worden

toegevoegd. De ruimte daarvoor is onbeperkt. Door op het veld te klikken

(1) opent een popup veld waarin vrije tekst kan worden ingevoerd, Het veld

kan worden vergroot door de rechterhoek uit te rekken (2).

Offerte afdrukken

Druk op de knop: Offerte Afdrukken om een offerte af te drukken van de

ingevoerde gegevens. 

Het programma zal nu vragen of de status van de Offerte/Factuur op:

"Offerte Verstuurd" moet worden gezet. Beantwoord dit met "Ja".
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Er wordt nu een voorbeeld getoond van de offerte. Met de knoppen

bovenin kan de offerte worden afgedrukt maar ook worden geexporteerd

naar diverse formaten zoals: PDF, HTML, Word Document, Excel-bestand en

dergelijke.

Factuur afdrukken

Druk op de knop: Factuur Afdrukken om een factuur af te drukken van de

ingevoerde gegevens. 
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Het programma zal nu vragen of de status van de Offerte/Factuur op:

"Factuur Verstuurd" moet worden gezet. Beantwoord dit met "Ja".

Offerte versturen per e-mail
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Druk op de knop: "Offerte Versturen" om een offerte per e-mail te

versturen. Om document te kunnen versturen moeten wel eerst, eenmalig,

de gegevens worden ingesteld van de mailbox die je wilt gebruiken. Deze

instellingen kunnen worden gedaan in de Module: Instellingen . 

Het programma zal nu vragen of de status van de Offerte/Factuur op:

"Offerte Verstuurd" moet worden gezet. Beantwoord dit met "Ja".

De mail naar de klant wordt getoond. Druk op de knop: "Verstuur E-mail"

om de mail naar de klant te versturen. In het veld BCC (Black Carbon Copy)

kunnen extra e-mailadressen worden ingevoerd waar de offerte ook

naartoe wordt gestuurd.

Factuur versturen

Druk op de knop: "Factuur Versturen" om een offerte per mail te versturen.

Om document te kunnen versturen moeten wel eerst, eenmalig, de

129
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gegevens worden ingesteld van de mailbox die je wilt gebruiken. Deze

instellingen kunnen worden gedaan in de Module: Instellingen . 

Het programma zal nu vragen of de status van de Offerte/Factuur op:

"Factuur Verstuurd" moet worden gezet. Beantwoord dit met "Ja".

De mail naar de klant wordt getoond. Druk op de knop: "Verstuur E-mail"

om de mail naar de klant te versturen. In het veld BCC (Black Carbon Copy)

kunnen extra e-mailadressen worden ingevoerd waar de factuur ook

naartoe wordt gestuurd.

Opslaan

Om de gegevens op te slaan en het venster te sluiten, kies "Opslaan &

Sluiten" (1). 

Om de gegevens op te slaan en direct daarna een nieuw item aan te maken,

kies "Opslaan & Nieuw" (2).

129
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Om de gegevens op te slaan en eventueel daarna nog te bewerken zonder

het scherm te sluiten kies je: "Opslaan" (3).

Korting

Om korting toe te voegen aan de factuur of offerte kunnen 1 of meerder

factuurregels worden toegevoegd met een negatief bedrag. Het is

belangrijk dat het gekozen BTW-tarief overeenkomt met de factuurregel(s)

waarop de korting van toepassing is. 

Er is ook een video beschikbaar met uitleg over het toevoegen van korting

aan je offerte of factuur.

Betalingstermijn

De betalingstermijn van een factuur wordt bepaald in de gekozen

factuurlayout. Bewerk de factuurlayout om de betalingstermijn aan te

passen in de Module: Factuurlayouts .

5.2.2 Offerte omzetten naar Factuur

111
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Om een offerte om te zetten naar een factuur hoeft geen extra actie te

worden uitgevoerd. Door simpelweg op de knop "Factuur Afdrukken" of

"Factuur Versturen" te klikken wordt er van een offerte een factuur

gemaakt. 

Achteraf alsnog een offerte afdrukken van een factuur is geen probleem.

Hiervoor kan op de knop "Offerte Afdrukken" of "Offerte Versturen" worden

geklikt.

5.2.3 Factuur / Offerte aanpassen

Om de details van een factuur/offerte te openen, klik je in de Module:

Facturen/Offertes op het document in de lijst die je wilt aanpassen (1).

Hierdoor wordt het document in de lijst geselecteerd. 

Druk nu op de knop "Factuur / Offerte Bewerken" (2). De factuur/offerte

gegevens van het geselecteerde document zullen nu op het scherm worden

getoond.

Nadat je de gegevens hebt aangepast is het mogelijk ze op te slaan.

Om de gegevens op te slaan en het venster te sluiten, kies "Opslaan &

Sluiten" (1). 

Om de gegevens op te slaan en direct daarna een nieuw item aan te maken,
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kies "Opslaan & Nieuw" (2).

Om de gegevens op te slaan en eventueel daarna nog te bewerken zonder

het scherm te sluiten kies je: "Opslaan" (3).

5.2.3.1 Offerte mailen

Enter topic text here.

5.2.3.2 Offerte afdrukken

Enter topic text here.

5.2.3.3 Factuur mailen

Enter topic text here.

5.2.3.4 Factuur afdrukken

Enter topic text here.

5.2.3.5 Herinnering afdrukken

Enter topic text here.

5.2.3.6 Herinnering mailen

Enter topic text here.

5.2.4 Factuur / Offerte verwijderen

Als een factuur of offerte incorrect is, kun je deze verwijderen om zo je

administratie 'schoon' te houden. 

Als het factuurnummer al definitief is kan er een gat vallen in de opvolgende

factuurnummering. De Belastingdienst vereist opvolgende factuurnummers.

Zorg in ieder geval dat er geen gaten vallen en dat de factuurnummering

correspondeert met de factuurdatum. 

Het verwijderen van een factuur of offerte kan op 2 manieren.
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Optie 1: Factuur / Offerte verwijderen vanaf de lijst

met facturen / offertes

Kies in de Module: Facturen/Offertes in de lijst met documenten het

document dat je wilt verwijderen. Dit doe je door met de muis op het

document te klikken (1). 

Klik nu op de knop "Factuur / Offerte Verwijderen" (2) in het lint

linksboven.

In het dialoogvenster bevestig je de verwijdering met "Ja".

16
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Optie 2: Factuur / Offerte verwijderen via de

factuur- / offertedetails

Om de details van een factuur/offerte te openen, klik je in de Module:

Facturen/Offertes op het document in de lijst die je wilt aanpassen (1).

Hierdoor wordt het document in de lijst geselecteerd. 

Druk nu op de knop "Factuur / Offerte Bewerken" (2). De factuur/offerte

gegevens van het geselecteerde document zullen nu op het scherm worden

getoond.

Controleer of je het correcte document hebt geselecteerd.

Druk nu op de knop "Verwijderen".
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In het dialoogvenster bevestig je de verwijdering met "Ja".

5.2.5 Factuur / Offerte kopieren

Als je een factuur of offerte wilt maken die heel erg lijkt op een bestaand

document dan kan het handig zijn de betreffende factuur of offerte te

gebruiken als uitgangspunt. Door een bestaande factuur/offerte te kopieren

en daarna aan te passen kost het samenstellen minder tijd.

Om een factuur te kopiëren selecteer je de factuur/offerte in de lijst die je

als basis wilt gebruiken voor een nieuwe factuur (1). Druk daarna op de

knop: "Factuur Kopieren". 
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De nieuwe factuur wordt toegevoegd aan de lijst en is geselecteerd.

Om de details van een factuur/offerte te openen, klik je in de Module:

Facturen/Offertes op het document in de lijst die je wilt aanpassen (1).

Hierdoor wordt het document in de lijst geselecteerd. 

Druk nu op de knop "Factuur / Offerte Bewerken" (2). De factuur/offerte

gegevens van het geselecteerde document zullen nu op het scherm worden

getoond.

5.2.6 Herhaalfacturen

Met herhaalfacturen wordt het mogelijk om met vaste tussenperiode steeds

dezelfde factuur aan te maken. Dit is handig als je je klant bijvoorbeeld elke

maand of elk jaar voor dezelfde kosten een factuur stuurt. Dit kan

bijvoorbeeld van toepassing zijn op een abonnement dat een klant bij je

heeft afgesloten. In dit hoofdstuk leggen we uit hoe je herhaalfacturen kunt

aanmaken en beheren.

Het herhaalfactuuroverzicht tonen

Om met herhaalfacturen aan de slag te gaan is het belangrijk om, als je in

de Facturen/Offertes-module bent, de lijst om te schakelen naar het

overzicht met herhaalfacturen.
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Druk daarvoor op de knop "Herhaalfacturen". De knop: "Alles" is nu niet

meer geselecteerd (1) en in de lijst worden alle bestaande herhaalfacturen

getoond (2) in plaats van het gebruikelijke factuur/offerte overzicht. Om

terug te schakelen druk je op de knop: "Alles".

5.2.6.1 Herhaalfactuur aanmaken

In deze sectie leggen we uit hoe je een herhaalfactuur kunt aanmaken.

Om een nieuwe herhaalfactuur te maken druk je op de knop "Nieuwe

Herhaalfactuur".
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Het detailscherm van de herhaalfactuur komt wat betreft de velden

ongeveer overeen met het Factuur / Offerte detailscherm . De volgende

velden zijn anders:

· Frequentie

· Startdatum 

Een herhaalfactuur bevat alle gegevens die elke keer worden herhaalt bij

het aanmaken van de factuur, zoals de klantgegevens, betaalgegevens,

factuurlayout, toelichting en factuurregels. Voor het toevoegen van

informatie aan een herhaalfactuur ga je hetzelfde te werk als bij het

aanmaken van een factuur / offerte . Lees daarvoor de sectie Factuur /

Offerte aanmaken. 

Hieronder leggen we uit hoe de herhaalfactuur specifieke velden moeten

worden gebruikt.

64
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Veld: Frequentie

In dit veld kies je de frequentie waarmee de herhaalfactuur moet worden

aangemaakt. Je kunt kiezen voor:

· Wekelijks - Om de 7 dagen

· Tweewekelijks - Om de 14 dagen

· Vierwekelijks - Om de 28 dagen

· Maandelijks - Elke maand op dezelfde datum

· Tweemaandelijks - Elke twee maanden op dezelfde datum

· 3-maandelijks - Elke 3 maanden op dezelfde datum

· 6-maandelijks - Elk half jaar

· Jaarlijks - Elk jaar

· Tweejaarlijks - Elke 2 jaar

Veld: Startdatum

Het veld startdatum bevat de datum vanaf welk moment de facturen

moeten worden aangemaakt. Vanaf dat moment wordt met de opgegeven

frequentie een factuur gegenereerd.

Herhaalfactuur Opslaan
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Om de gegevens op te slaan en het venster te sluiten, kies "Opslaan &

Sluiten" (1). 

Om de gegevens op te slaan en direct daarna een nieuw item aan te maken,

kies "Opslaan & Nieuw" (2).

Om de gegevens op te slaan en eventueel daarna nog te bewerken zonder

het scherm te sluiten kies je: "Opslaan" (3).

5.2.6.2 Herhaalfactuur aanpassen

Om de details van een herhaalfactuur te openen, klik je in de Module:

Facturen/Offertes op het document in de lijst die je wilt aanpassen (1). 

Hierdoor wordt het document in de lijst geselecteerd. Vergeet niet dat je

wel eerst in plaats van "Alles" de sectie "Herhaalfacturen" moet kiezen zoals

is beschreven in de introductie van de sectie Herhaalfacturen .

Druk nu op de knop "Herhaalfactuur Bewerken" (2). De gegevens van de

geselecteerde herhaalfactuur zullen nu op het scherm worden getoond.

Nadat je de gegevens hebt aangepast is het mogelijk ze op te slaan.

Om de gegevens op te slaan en het venster te sluiten, kies "Opslaan &

Sluiten" (1). 

81
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Om de gegevens op te slaan en direct daarna een nieuw item aan te maken,

kies "Opslaan & Nieuw" (2).

Om de gegevens op te slaan en eventueel daarna nog te bewerken zonder

het scherm te sluiten kies je: "Opslaan" (3).

5.2.6.3 Herhaalfactuur verwijderen

Als een herhaalfactuur niet meer wordt gebruikt, kun je deze verwijderen

om zo je administratie 'schoon' te houden. 

Het verwijderen van een herhaalfactuur op 2 manieren.

Optie 1: Herhaalfactuur verwijderen vanaf de lijst

met herhaalfacturen

Kies in de Module: Facturen/Offertes in de lijst met herhaalfacturen de

herhaalfactuur dat je wilt verwijderen. Dit doe je door met de muis op het

document te klikken (2). 

Klik nu op de knop "Factuur / Offerte Verwijderen" (3) in het lint

linksboven.

In het dialoogvenster bevestig je de verwijdering met "Ja".

16
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Optie 2: Herhaalfactuur verwijderen via details

Om de details van een herhaalfactuur te openen, klik je in de Module:

Facturen/Offertes op het document in de lijst die je wilt aanpassen (1). 

Hierdoor wordt het document in de lijst geselecteerd. Vergeet niet dat je

wel eerst in plaats van "Alles" de sectie "Herhaalfacturen" moet kiezen zoals

is beschreven in de introductie van de sectie Herhaalfacturen .

Druk nu op de knop "Herhaalfactuur Bewerken" (2). De gegevens van de

geselecteerde herhaalfactuur zullen nu op het scherm worden getoond.

Controleer of je de correcte herhaalfactuur hebt geselecteerd.

Druk nu op de knop "Verwijderen".

81
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In het dialoogvenster bevestig je de verwijdering met "Ja".

5.2.6.4 Facturen genereren

Op basis van de gegevens die zijn opgeslagen in elke herhaalfacturen kan

ZZPfact automatische facturen gaan genereren. In de volgende stappen

leggen we uit hoe dit in zijn werk gaat.

Facturen genereren voor alle herhaalfacturen

Om facturen te genereren voor alle herhaalfacturen doe je het volgende.

1. Ga naar de Module: Facturen / Offertes  door in het ModuleMenu

op "Facturen / Offertes" te klikken.

2. Druk daarna op de knop "Facturen Genereren". 

Let op: ZZPfact zal nooit meer dan 5 facturen per herhaalfactuur genereren om

te voorkomen dat er bij een verkeerde instelling een grote set met facturen

wordt aangemaakt.

63 16
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ZZPfact zal nu vragen of je zeker weet dat je de facturen wilt aanmaken.

Druk op de knop "Ja".

De applicatie zal nu de facturen en maken en bevestigen hoeveel facturen

er zijn aangemaakt.

Facturen genereren voor 1 herhaalfactuur

Om facturen te genereren voor slechts 1 herhaalfactuur op je de details van

de herhaalfactuur.

Om de details van een herhaalfactuur te openen, klik je in de Module:

Facturen/Offertes op het document in de lijst die je wilt aanpassen (1). 

Hierdoor wordt het document in de lijst geselecteerd. Vergeet niet dat je

wel eerst in plaats van "Alles" de sectie "Herhaalfacturen" moet kiezen zoals

is beschreven in de introductie van de sectie Herhaalfacturen .

Druk nu op de knop "Herhaalfactuur Bewerken" (2). De gegevens van de

geselecteerde herhaalfactuur zullen nu op het scherm worden getoond.

81
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Druk op de knop: "Facturen Genereren"

ZZPfact zal nu vragen of je zeker weet dat je de facturen wilt aanmaken.

Druk op de knop "Ja".

De applicatie zal nu de facturen en maken en bevestigen hoeveel facturen

er zijn aangemaakt.

5.2.7 Factuurnummer instellen

ZZPfact begint standaard met het factuurnummer [JAARTAL] + 0001 (bijv.

“20180001”). Vindt je dat prima, dan hoef je verder niets te doen. Wil je een

andere factuurnummerreeks gebruiken dan kan dat gemakkelijk worden

aangepast. Maar, je moet wel met enkele zaken rekening houden.

Het aanpassen van de factuurnummering gebeurd eigenlijk vanuit 2

basisuitgangssituaties:

· Start van een nieuwe administratie

· Aanpassing in een bestaande administratie
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Factuurnummering instellen in een nieuwe

administratie

Als je gaat beginnen met het maken van je eerste factuur dan kun je het

factuurnummer bepalen in de eerste factuur. Echter, het kan zijn, dat je wat

testfacturen hebt gemaakt die je niet wilt gebruiken. In die situatie is het

belangrijk alle testfacturen eerst weg te gooien voordat je begint. Waarom?

Bij het aanmaken van een factuur zal ZZPfact eerst kijken wat het hoogste

factuurnummer dat is uitgegeven. Staan er testfacturen tussen met een

hoger factuurnummer dan dat van je nieuwe eerste factuur, dan zal ZZPfact

dit hoogste factuurnummer aanhouden. Dat is natuurlijk niet wat je zou

willen.

Dus:

1. Gooi alle facturen weg voordat je met je eerste ‘echte’ factuur begint.

2. Zet het factuurnummer in de factuur zoals je dat wenst. Bijv. “1” of

“1001” of elk ander nummer waar je wilt beginnen.

3. Sla de factuur op.

Vanaf nu zullen alle facturen automatisch doornummeren vanaf het eerste

factuurnummer.

Nieuwe nummering beginnen in een bestaande

administratie

Bij een bestaande administratie kan het zo zijn dat je de huidige

nummering wilt stoppen en met een nieuwe nummering verder wilt. Een

voorbeeld van zo’n situatie is als je start in een nieuw jaar. 

Het zomaar ergens in het jaar wijzigen van de factuurnummering is af te raden

in verband met de regels van de Belastingdienst. De Belastingdienst vereist

namelijk een opeenvolgende nummering.

Wil je aan het begin van het nieuwe jaar met een nieuwe nummering

verder. Dan kun je dat doen door het volgende te doen:

1. Open de factuur waarin het nieuwe factuurnummer moet gelden. Doe dit

op het moment dat de factuur daadwerkelijk definitief wordt. Dus: je

gaat de factuur daadwerkelijk versturen.

2. Zet de factuur op de status “Factuur Verstuurd”.

3. Zet het daarna het nieuwe factuurnummer (de volgorde is belangrijk,

draai stap 2 en 3 niet om). Dit factuurnummer moet hoger zijn dan elk

ander ooit uitgegeven factuurnummer. Wil je met een lager
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factuurnummer beginnen, lees dan nog even verder. Dat leggen we

hieronder uit.

4. Sla de factuur op.

Een nieuw lager factuurnummer gebruiken

Wil je bijvoorbeeld aan het begin van een nieuw jaar opnieuw beginnen

met het nummeren van je facturen (Bijvoorbeeld vanaf “1”), dan raden we

dat sterk af. Zorg dat je facturen altijd uniek te herkennen zijn op basis van

het factuurnummer.

Er kunnen natuurlijk altijd redenen zijn waarom je dat wel zou willen. We

raden je dan aan een de huidige administratie op te slaan en met een

nieuwe administratie te starten.  Maak daarom eerst een backup van de

huidige administratie

Om een backup te maken van je factuurgegeven voer je de volgende

stappen uit:

1. Ga naar het lint en kiest het tabblad “Tools en Informatie” bovenin de

ZZPfact applicatie.

2. Druk op de knop "Backup Maken".

3. Kies een map waar de backup moet worden opgeslagen. Het is handig

de backup op te slaan op bijvoorbeeld een externe harde schijf of USB-

stick zodat de backup niet alsnog verloren gaat als de harddisk stuk

gaat.

4. Kies een bestandsnaam. Denk aan een naam waarin de datum van de

backup is verwerkt. Bijvoorbeeld: “zzpfact 12 november 2027.sfb”
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5. Druk op de knop  “Opslaan”.

De backup is gemaakt. Informatie over het terugzetten van een backup

kun je vinden in het hoofdstuk Backup terugzetten .

Om nu met een nieuwe administratie te beginnen moeten alle ‘oude’

facturen worden verwijderd. 

Doorloop de volgende stappen om alle facturen en offertes uit je

administratie te verwijderen.

1. Ga in het modulemenu  naar Facturen/Offertes.

2. Ga naar het tabblad "Geavanceerd" (1)

3. Druk op de knop "Alle facturen verwijderen" (2) (Ook offertes worden

verwijderd)

4. Bevestig met "Ja". Er wordt nu een tweede bevestigingsvenster getoond.

135

135
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5. Bevestig met nogmaals "Ja".

Alle facturen en offertes zijn nu verwijderd uit de administratie.

Je kunt nu beginnen met de nieuwe administratie en nieuwe

factuurnummering. Volg daarvoor de stappen in de voorgaande sectie:

Factuurnummering instellen in een nieuwe administratie

5.2.8 Alle Facturen/Offertes verwijderen

In sommige gevallen kan het gewenst zijn om alle facturen en offertes te

verwijderen uit de administratie. Stel dat je jaarlijks met een schone

administratie wilt beginnen, dan is het handig de facturen en offertes van

het voorgaande jaar te verwijderen maar de overige gegevens niet. 

LET OP: Maak voordat je aan het verwijderen begint een backup van jouw

administratie en sla deze veilig op.

Doorloop de volgende stappen om alle facturen en offertes uit je

administratie te verwijderen.

1. Ga in het modulemenu  naar Facturen/Offertes.

2. Ga naar het tabblad "Geavanceerd" (1)

91
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3. Druk op de knop "Alle facturen verwijderen" (2) (Ook offertes worden

verwijderd)

4. Bevestig met "Ja". Er wordt nu een tweede bevestigingsvenster getoond.

5. Bevestig met nogmaals "Ja".

Alle facturen en offertes zijn nu verwijderd uit de administratie.

5.3 Module: Betaalrekeningen

In de module betaalrekening kun je al de betaalrekeningen van jouw bedrijf

beheren. De betaalrekeningen van je klanten beheer je met de Module:

Klanten .

De betaalrekening vindt je terug op je factuur en offertes. Bij het aanmaken

van een factuur of offerte kun je kiezen welke betaalrekening je aan je klant

wilt tonen.

Een betaalrekening kan een IBAN-bankrekening zijn, maar ook een PayPal

rekening of bijvoorbeeld een Bitcoin adres.

Om naar de betaalrekeningenmodule te gaan klik je op de

"Betaalrekeningen" icon in het modulemenu .

Lees meer over het beheren van je betaalrekeningen:

100
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· Betaalrekening aanmaken

· Betaalrekening aanpassen

· Betaalrekening verwijderen

5.3.1 Betaalrekening aanmaken

Er kan een onbeperkt aantal betaalrekeningen worden aangemaakt In de

Module: Betaalrekeningen van het ZZPfact factuurprogramma.

Om een betaalrekening aan te maken klik op de knop: "Nieuwe

Betaalrekening".

In het venster dat nu verschijnt kun je het nummer van de betaalrekening

invoeren (1) en de bijbehorende naam (2). Deze gegevens worden gebruikt

om te tonen op de factuur en offerte. 

96
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Om de gegevens op te slaan en het venster te sluiten, kies "Opslaan &

Sluiten" (1). 

Om de gegevens op te slaan en direct daarna een nieuw item aan te maken,

kies "Opslaan & Nieuw" (2).

Om de gegevens op te slaan en eventueel daarna nog te bewerken zonder

het scherm te sluiten kies je: "Opslaan" (3).

5.3.2 Betaalrekening aanpassen

Om de details van een betaalrekening te openen, klik je in de Module:

Betaalrekeningen op de betaalrekening in de lijst die je wilt aanpassen (1).

Hierdoor wordt de betaalrekening in de lijst geselecteerd. 

Druk nu op de knop "Betaalrekening Bewerken" (2). De betreffende

betaalrekeningsgegevens zullen nu op het scherm worden getoond.

Nadat je de gegevens hebt aangepast is het mogelijk ze op te slaan.
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Om de gegevens op te slaan en het venster te sluiten, kies "Opslaan &

Sluiten" (1). 

Om de gegevens op te slaan en direct daarna een nieuw item aan te maken,

kies "Opslaan & Nieuw" (2).

Om de gegevens op te slaan en eventueel daarna nog te bewerken zonder

het scherm te sluiten kies je: "Opslaan" (3).

5.3.3 Betaalrekening verwijderen

Als een betaalrekening niet meer wordt gebruikt, kun je deze verwijderen

om zo je administratie 'schoon'  te houden. Heb je de betaalrekening al

gebruikt op 1 of meerdere facturen dan is dat geen probleem voor het

verwijderen. De betaalrekening blijft altijd ook nog binnen de

factuurgegevens beschikbaar.

Het verwijderen van een betaalrekening kan op 2 manier.

Optie 1: Betaalrekening verwijderen vanaf de lijst

met betaalrekeningen
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Kies in de Module: Betaalrekeningen in de lijst met betaalrekeningen de

betaalrekening die je wilt verwijderen. Dit doe je door met de muis op de

betaalrekening te klikken (1). 

Klik nu op de knop "Bankrekening Verwijderen" (2) in het lint  linksboven.

In het dialoogvenster bevestig je de verwijdering met "Ja".

Optie 2: Betaalrekening verwijderen via de

betaalrekeningdetails

Om de details van een betaalrekening te openen, klik je in de Module:

Betaalrekeningen op de betaalrekening in de lijst die je wilt aanpassen (1).

Hierdoor wordt de betaalrekening in de lijst geselecteerd. 

Druk nu op de knop "Betaalrekening Bewerken" (2). De betreffende

betaalrekeningsgegevens zullen nu op het scherm worden getoond.

Controleer of je de correcte betaalrekening hebt geselecteerd.

16
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Druk nu op de knop "Verwijderen".

In het dialoogvenster bevestig je de verwijdering met "Ja".

5.4 Module: Klanten

In de module klanten kun je al de klanten van jouw bedrijf beheren. In deze

module sla je de bedrijfs- (zakelijk) of persoonlijke (particulier) gegevens

op van de klant en kun je notities kwijt.

De gegevens van de klant kun je weer gebruiken als je een factuur of offerte

opstelt. Zo hoef je niet steeds weer alle gegevens van de klant in te vullen.

Om naar de klantenmodule te gaan klik je op de "Klanten" icon in het

modulemenu .

Lees meer over het beheren van je klanten:

· Klant aanmaken

16
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· Klant aanpassen

· Klant verwijderen

· Klanten importeren

· Klanten exporteren

· Klanten afdrukken

5.4.1 Klant aanmaken

Er kan een onbeperkt aantal klanten worden aangemaakt In de Module:

Klanten van het ZZPfact factuurprogramma.

Om een klant aan te maken druk op de knop: "Nieuwe Klant".

103
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In het scherm dat nu verschijnt kun je de klantgegevens in gaan voeren.

Probeer de gegevens zo compleet mogelijk in te vullen. De Belastingdienst

vindt het namelijk belangrijk dat de gegevens op je factuur, dus ook deze

klantgegevens, compleet zijn. 

Je kunt in dit scherm zowel particuliere klanten als zakelijke klanten kwijt. Bij

particuliere klant vul je bij "Naam 1" de voor- en achternaam van de klant

in. Voor zakelijke klanten moet dat de bedrijfsnaam zijn.

Om de gegevens op te slaan en het venster te sluiten, kies "Opslaan &

Sluiten" (1). 
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Om de gegevens op te slaan en direct daarna een nieuw item aan te maken,

kies "Opslaan & Nieuw" (2).

Om de gegevens op te slaan en eventueel daarna nog te bewerken zonder

het scherm te sluiten kies je: "Opslaan" (3).

5.4.2 Klant aanpassen

Om de details van een klant te openen, klik je in de Module: Klanten op de

klant in de lijst die je wilt aanpassen (1). Hierdoor wordt de klant in de lijst

geselecteerd. 

Druk nu op de knop "Klant Bewerken" (2). De klantgegevens van de

geselecteerde klant zullen nu op het scherm worden getoond.

Nadat je de gegevens hebt aangepast is het mogelijk ze op te slaan.

Om de gegevens op te slaan en het venster te sluiten, kies "Opslaan &

Sluiten" (1). 

Om de gegevens op te slaan en direct daarna een nieuw item aan te maken,

kies "Opslaan & Nieuw" (2).

Om de gegevens op te slaan en eventueel daarna nog te bewerken zonder

het scherm te sluiten kies je: "Opslaan" (3).
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5.4.3 Klant verwijderen

Als een klant niet meer wordt gebruikt, kun je deze verwijderen om zo je

administratie 'schoon'  te houden. Heb je de klantgegevens al gebruikt op 1

of meerdere facturen dan is dat geen probleem voor het verwijderen. De

klant blijft altijd ook nog binnen de factuurgegevens beschikbaar.

Het verwijderen van een klant kan op 2 manieren.

Optie 1: Klant verwijderen vanaf de lijst met

klanten

Kies in de Module: Klanten in de lijst met klanten de klant die je wilt

verwijderen. Dit doe je door met de muis op de klant te klikken (1). 

Klik nu op de knop "Klant Verwijderen" (2) in het lint  linksboven.

In het dialoogvenster bevestig je de verwijdering met "Ja".

16
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Optie 2: Klant verwijderen via de klantdetails

Om de details van een klant te openen, klik je in de Module: Klanten op de

klant in de lijst die je wilt aanpassen (1). Hierdoor wordt de klant in de lijst

geselecteerd. 

Druk nu op de knop "Klant Bewerken" (2). De klantgegevens van de

geselecteerde klant zullen nu op het scherm worden getoond.

Controleer of je de correcte klantgegevens hebt geselecteerd.

Druk nu op de knop "Verwijderen".
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In het dialoogvenster bevestig je de verwijdering met "Ja".

5.5 Module: Producten/Diensten

In de module Producten/Diensten kun je al de producten en diensten van

jouw bedrijf beheren. In deze module sla je de gegevens op van de

producten die je levert en de diensten die je aanbied. Een product is iets

wat je kunt overdragen aan je klant (denk bijvoorbeeld aan een rol behang,

software of een tweedehands auto) . Een dienst is een activiteit die je voor

je klant verricht (denk bijvoorbeeld aan arbeidsloon). 

De gegevens van de producten en diensten kun je weer gebruiken als je een

factuur of offerte opstelt. Bij het aanmaken van factuurregels / offerteregels

kun je deze gegevens gemakkelijk opzoeken en gebruiken.

Om naar de Producten/Dienstenmodule te gaan klik je op de

"Producten/Diensten" icon in het modulemenu .

Lees meer over het beheren van je Producten en Diensten:

· Product/Dienst aanmaken

· Product/Dienst aanpassen

· Product/Dienst verwijderen

· Producten/Diensten importeren

· Producten/Diensten exporteren

· Producten/Diensten afdrukken

16
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5.5.1 Product / Dienst aanmaken

Er kan een onbeperkt aantal producten of diensten worden aangemaakt In

de Module: Producten/Diensten van het ZZPfact factuurprogramma.

Om een klant aan te maken druk op de knop: "Nieuwe Product / Dienst".

In het scherm dat nu verschijnt kun je de product of dienstgegevens in gaan

voeren.

Het is belangrijk onderscheid te maken in het "Type". Een product is iets

wat je kunt overdragen aan je klant. Een dienst is een activiteit die je voor je

klant verricht. De Belastingdienst vindt het namelijk belangrijk dat de

gegevens op je factuur, dus ook deze productgegevens, correct zijn. 

Het programma berekent automatisch de prijs inclusief of exclusief BTW.

Dat hangt af van welke prijs je zelf in wilt vullen.
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Bij het veld "BTW-%" kies je in de meeste gevallen BTW 9% of BTW 21%.

Controleer op de site van de Belastingdienst welk percentage je moet

hanteren voor jouw specifieke dienst of product.

Om de gegevens op te slaan en het venster te sluiten, kies "Opslaan &

Sluiten" (1). 

Om de gegevens op te slaan en direct daarna een nieuw item aan te maken,

kies "Opslaan & Nieuw" (2).

Om de gegevens op te slaan en eventueel daarna nog te bewerken zonder

het scherm te sluiten kies je: "Opslaan" (3).

5.5.2 Product / Dienst aanpassen

Om de details van een product / dienst te openen, klik je in de Module:

Producten/Diensten op de product/dienst in de lijst die je wilt aanpassen

(1). Hierdoor wordt de product/dienst in de lijst geselecteerd. 

Druk nu op de knop "Product / Dienst Bewerken" (2). De gegevens van de

geselecteerde product / dienst zullen nu op het scherm worden getoond.

Nadat je de gegevens hebt aangepast is het mogelijk ze op te slaan.

Om de gegevens op te slaan en het venster te sluiten, kies "Opslaan &
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Sluiten" (1). 

Om de gegevens op te slaan en direct daarna een nieuw item aan te maken,

kies "Opslaan & Nieuw" (2).

Om de gegevens op te slaan en eventueel daarna nog te bewerken zonder

het scherm te sluiten kies je: "Opslaan" (3).

5.5.3 Product / Dienst verwijderen

Als een product of dienst niet meer wordt gebruikt, kun je deze verwijderen

om zo je administratie 'schoon'  te houden. Heb je de producten of

diensten al gebruikt op 1 of meerdere facturen dan is dat geen probleem

voor het verwijderen. De product of dienst blijft altijd ook nog binnen de

factuurgegevens beschikbaar.

Het verwijderen van een product of dienst kan op 2 manieren.

Optie 1: Product of dienst verwijderen vanaf de lijst

met producten en diensten

Kies in de Module: Producten/Diensten in de lijst met producten en

diensten de product of dienst die je wilt verwijderen. Dit doe je door met

de muis op de product of dienst te klikken (1). 

Klik nu op de knop "Product / Dienst Verwijderen" (2) in het lint

linksboven.

16
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In het dialoogvenster bevestig je de verwijdering met "Ja".

Optie 2: Product of dienst verwijderen via de

klantdetails

Om de details van een product / dienst te openen, klik je in de Module:

Producten/Diensten op de product/dienst in de lijst die je wilt aanpassen

(1). Hierdoor wordt de product/dienst in de lijst geselecteerd. 

Druk nu op de knop "Product / Dienst Bewerken" (2). De gegevens van de

geselecteerde product / dienst zullen nu op het scherm worden getoond.

Controleer of je de correcte product of dienst hebt geselecteerd.

Druk nu op de knop "Verwijderen".
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In het dialoogvenster bevestig je de verwijdering met "Ja".

5.6 Module: Factuurlayouts

In de module Factuurlayouts kun je de layout van je facturen en offertes

beheren. Als je start met het ZZPfact factuurprogramma zal er 1 layout

beschikbaar zijn met de naam "Standaardlayout". 

Wat is een factuurlayout?

Een factuurlayout bevat het ontwerp van jouw facturen en offertes. Er is in

vastgelegd hoe jouw factuur en offerte er uit moet zien. Bijvoorbeeld, welk

lettertype er wordt gebruikt, waar het logo is geplaatst en nog veel meer. 

Ook is er vastgelegd welke teksten er moeten worden gebruikt op de

factuur en in de mails naar je klant. Je kunt er als laatste ook de

betalingstermijn terugvinden.

De kracht van het ZZPfact factuurprogramma is dat je jouw facturen en

offertes helemaal naar je eigen wensen aan kunt passen. Er zijn tal van

opties beschikbaar in de Factuur/Offerte Layoutdesigner die je terug kunt

vinden in de factuurlayout editor. Zo kun je van simpel teksten verplaatsen

tot extra afbeeldingen en zelfs streepjescodes en grafieken toevoegen. De

mogelijkheden zijn onbeperkt.

De factuurlayout wordt gebruikt als je een offerte, factuur of herinnering

opslaat als PDF, afdrukt met je printer of per mail verstuurd. 

Meerdere factuurlayouts

In het ZZPfact factuurprogramma is het mogelijk een onbeperkt aantal

factuurlayouts aan te maken. Dat zul je niet altijd nodig hebben. In specifiek

gevallen is het handig om meerder factuurlayouts beschikbaar te hebben.

Hieronder een opsomming:

· Je wilt je offerte er heel anders uit laten zien dan je factuur.

· Je hebt meerdere handelsnamen binnen je bedrijf, voor elk wil je een

eigen factuurlayout gebruiken.

· Je hanteert verschillende betalingstermijnen. Voor elke termijn gebruik je

een andere factuurlayout met bijbehorende teksten.
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· In een specifieke periode wil je een andere factuurlayout gebruiken voor

de facturen naar je klant dan de rest van de tijd.

Om naar de Factuurlayoutsmodule te gaan klik je op de "Factuurlayouts"

icon in het modulemenu .

Lees alles over Factuurlayouts:

· Factuurlayout aanpassen

· Factuurlayout toevoegen

· Factuurlayout verwijderen

5.6.1 Factuurlayout aanpassen

Om de details van een factuurlayout te openen, klik je in de Module:

Factuurlayouts op de factuurlayout in de lijst die je wilt aanpassen (1).

Hierdoor wordt de factuurlayout in de lijst geselecteerd. 

Druk nu op de knop "Factuurlayout Bewerken" (2). De

factuurlayoutgegevens van de geselecteerde factuurlayout zullen nu op het

scherm worden getoond.

16
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De gegevens van de factuurlayout zijn onderverdeeld in de volgende

tabbladen:

· Tabblad Algemeen  - Bevat algemene gegevens zoals naam van de

layout, logo, betalingstermijn en een set met standaardlayouts waaruit

kan worden gekozen

· Tabblad Factuur  - Bevat een verzameling teksten die op de factuur

worden getoond.

· Tabblad Herinnering  - Bevat een verzameling teksten die op een

factuurherinnering worden getoond.

· Tabblad Offerte  - Bevat een verzameling teksten die op een moeten

offerte worden getoond.

· Tabblad Email  - Bevat een verzameling teksten en instellingen die

worden gebruikt bij het versturen van een offerte of factuur per e-mail.

· Tabblad Geavanceerd  - Bevat toegang tot de layoutdesigner. Hiermee

kunnen uitgebreide layoutaanpassing worden gedaan.

Nadat je de gegevens hebt aangepast is het mogelijk ze op te slaan.

Om de gegevens op te slaan en het venster te sluiten, kies "Opslaan &

Sluiten" (1). 

Om de gegevens op te slaan en direct daarna een nieuw item aan te maken,

kies "Opslaan & Nieuw" (2).

Om de gegevens op te slaan en eventueel daarna nog te bewerken zonder

het scherm te sluiten kies je: "Opslaan" (3).

114
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5.6.1.1 Factuurlayout Tabblad Algemeen

In het tabblad Algemeen kunnen algemene instellingen de factuurlayout

worden aangepast. Hieronder leggen we uit wat het doel is van de velden

en hoe de velden kunnen worden gebruikt.

Veld: Sjabloonnaam

De naam van factuurlayout. Deze wordt getoond in de lijst met

factuurlayouts en is ook terug te vinden bij de selectie van een factuurlayout

binnen een factuur.

De factuurlayoutselectie in het factuurdetails scherm

Veld: Betalingstermijn (dagen)

In het betalingstermijn veld kan het aantal dagen van de betalingstermijn

worden opgegeven. De betalingstermijn wordt afgedrukt op de factuur en

is onderdeel van de tekst die is terug te vinden op het tabblad Factuur .116
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De betalingstermijn wordt ook gebruikt om bij te houden welke facturen

wel en niet op tijd betaald zijn. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in de lijst

met facturen en offertes in de Module: Facturen/Offertes .

Veld: Bedrijfslogo

Door op de knop "Selecteren" te klikken kan het bedrijfslogo voor de layout

worden aangepast. Gebruik je maar 1 factuurlayout, de "Standaardlayout",

pas het logo dan niet hier aan, maar in het Module: Instellingen . Het

logo wordt dan namelijk van daar uit automatisch overgenomen in de

factuurlayout.

Het is belangrijk dat het logo beschikbaar blijft op de ingestelde

bestandslocatie. Het logo wordt elke keer vanaf die locatie ingeladen.

Het logo wordt in alle standaardtemplates aan de bovenkant van de

factuur, offerte of herinnering getoond. 

Optielijst: Layout

In deze optielijst zijn een aantal standaardfactuurlayouts terug te vinden.

We hebben deze layouts toegevoegd aan het ZZPfact factuurprogramma

zodat je als gebruiker zelf een factuurlayout kunt kiezen die bij je past. Als

je de factuurlayout helemaal naar je hand wilt zetten, gebruik dan de

Layoutdesigner, het maakt dan niet uit welke layout je hier kiest.

Knop: Bekijken

Door op bekijken te klikken kun je een voorbeeld bekijken van je alle

aanpassingen die je op je factuurlayout hebt gedaan (dus ook op andere

tabbladen). Zorg wel dat er tenminste 1 factuur is aangemaakt binnen de

applicatie zodat er een representatief voorbeeld kan worden getoond.

Knop: Layout Designer...

Door op de knop: "Layout Designer..." te klikken wordt de Layout Designer

opgestart. Hiermee kun je uitgebreide aanpassing doen aan de layout van

de factuur.

63
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5.6.1.2 Factuurlayout Tabblad Factuur

In het tabblad Factuur kunnen de teksten worden ingesteld die moeten

worden getoond als er een factuur wordt aangemaakt voor jouw klant. Het

ZZPfact factuurprogramma maakt gebruik van de dezelfde layout voor het

maken van zowel de Factuur, Offerte als Herinnering. Bij het maken van een

herinnering worden de teksten getoond die zijn ingesteld in dit tabblad.

Hieronder leggen we uit wat het doel is van de velden en hoe de velden

kunnen worden gebruikt.

Veld: Titel

Dit veld moet de naam van het documenttype bevatten. Het is niet verplicht

om een factuur een "Factuur" te noemen, het mag bijvoorbeeld ook "Nota"

zijn of een andere gewenste naam. De naam wordt afgedrukt aan de

bovenkant van de factuur.
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Het veld: Titel afgedrukt op de factuur

Veld: Koptekst

De koptekst wordt afgedrukt boven de factuurregels op de factuur. In dit

invoerveld kunnen veldnamen worden gebruikt . 

Veld: Voettekst

De voettekst wordt afgedrukt onder het totaalbedrag van de factuur. In dit

invoerveld kunnen veldnamen worden gebruikt . 

124

124
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5.6.1.3 Factuurlayout Tabblad Herinnering

In het tabblad Herinnering kunnen de teksten worden ingesteld die moeten

worden getoond als er een herinnering wordt aangemaakt voor jouw klant.

Het ZZPfact factuurprogramma maakt gebruik van de dezelfde layout voor

het maken van zowel de Factuur, Offerte als Herinnering. Bij het maken van

een herinnering worden de teksten getoond die zijn ingesteld in dit

tabblad. Hieronder leggen we uit wat het doel is van de velden en hoe de

velden kunnen worden gebruikt.

Veld: Titel

Dit veld moet de naam van het documenttype bevatten. Het is niet verplicht

om een herinneringsfactuur een "Herinnering" te noemen, het mag

bijvoorbeeld ook "Aanmaning" zijn of een andere gewenste naam. De

naam wordt afgedrukt aan de bovenkant van de herinnering.
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Veld: Koptekst

De koptekst wordt afgedrukt boven de factuurregels op de herinnering. In

dit invoerveld kunnen veldnamen worden gebruikt . 

Veld: Voettekst

De voettekst wordt afgedrukt onder het totaalbedrag van de herinnering. In

dit invoerveld kunnen veldnamen worden gebruikt . 

124
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5.6.1.4 Factuurlayout Tabblad Offerte

In het tabblad Offerte kunnen de teksten worden ingesteld die moeten

worden getoond als er een offerte wordt aangemaakt voor jouw klant. Het

ZZPfact factuurprogramma maakt gebruik van de dezelfde layout voor het

maken van zowel de Factuur, Offerte als Herinnering. Bij het maken van een

offerte worden de teksten getoond die zijn ingesteld in dit tabblad.

Hieronder leggen we uit wat het doel is van de velden en hoe de velden

kunnen worden gebruikt.

Veld: Titel

Dit veld moet de naam van het documenttype bevatten. Het is niet verplicht

om een offerte een "Offerte" te noemen, het mag bijvoorbeeld ook

"Aanbieding" zijn of een andere gewenste naam. De naam wordt afgedrukt

aan de bovenkant van de offerte.
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Veld: Koptekst

De koptekst wordt afgedrukt boven de factuurregels op de offerte. In dit

invoerveld kunnen veldnamen worden gebruikt . 

Veld: Voettekst

De voettekst wordt afgedrukt onder het totaalbedrag van de offerte. In dit

invoerveld kunnen veldnamen worden gebruikt . 

124
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5.6.1.5 Factuurlayout Tabblad Email

In het tabblad Email kunnen de gegevens en de teksten worden ingesteld

die moeten worden gebruikt bij het verzenden van een offerte, factuur of

herinnering per e-mail. Hieronder leggen we uit wat het doel is van de

velden en hoe de velden kunnen worden gebruikt.

Om e-mails te kunnen versturen, moeten de e-mailinstellingen zijn

geconfigureerd in de Module: Instellingen . 

Veld: Afzender e-mail

Dit veld bevat het e-mail adres van de afzender die wordt getoond aan de

klant bij het ontvangen van de e-mail. Het is belangrijk hier niet zomaar een

e-mailadres te kiezen, maar het e-mailadres dat hoort bij de

129
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accountgegevens die worden gebruikt bij het versturen van de e-mail.

Wordt hiervan afgeweken dan kunnen er problemen ontstaan met het

verzenden van de e-mail. 

Veld: Afzendernaam

Dit is de naam van de afzender die wordt getoond aan de klant bij het

ontvangen van de e-mail. Het is af te raden dit veld leeg te laten. Er kunnen

in dat geval problemen ontstaan met de verzending.

Optie: BCC kopie versturen naar e-mailadres / Veld: BCC

e-mail(s)

Als deze optie is aangevinkt dan wordt deze mail ook verstuurd naar de e-

mailadressen die zijn opgegeven in het veld BCC (Black Carbon Copy oftwel

onzichtbare kopie) e-mail(s). Deze e-mailadressen zijn niet zichtbaar in de

e-mail die de klant ontvangt. Deze optie is bijvoorbeeld te gebruiken om

altijd zelf ook een kopie te ontvangen van een verzonden mail. Ook kan dit

veld worden gebruikt om een kopie te verzenden aan je boekhouder. Zo

weet deze precies welke facturen er allemaal zijn verstuurd.

Tabbladen: Factuur, Offerte en Herinnering

Voor elk soort document (offerte, factuur of herinnering) kan het e-mail

onderwerp en het bericht worden ingesteld. In zowel het "Onderwerp" als

het "Bericht" invoerveld kunnen veldnamen worden gebruikt .  

5.6.1.6 Factuurlayout Tabblad Geavanceerd

124
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Knop: Layout Designer...

Door op de knop: "Layout Designer..." te klikken wordt de Layout Designer

opgestart. Hiermee kun je uitgebreide aanpassing doen aan de layout van

de factuur.

Knop: Designerwijzigingen Wissen

Door op de knop "Designerwijzigingen Wissen"te klikken worden alle

wijzigingen die ooit in de layout designer zijn gemaakt, gewist. De layout is

in dat geval weer precies zoals de gekozen in het veld "Layout" in het

Tabblad Algemeen .

5.6.1.7 Factuurlayout Veldnamen gebruiken

In een deel van de velden binnen de Factuurlayout details kunnen

veldnamen worden gebruikt in de teksten. Deze veldnamen

vertegenwoordigen invoergegevens die horen bij een factuur, offerte of

herinnering. Het veldnamen menu kan worden geopend door met de

linkermuisknop op het betreffende veld te klikken. Veldnamen die tussen

"[", "]" staan worden bij het afdrukken vervangen door de gegevens uit de

factuur, offerte of herinnering.

In de afbeelding hieronder is te zien per veldnaam welke gegevens aan de

veldnaam zijn gerelateerd.

114
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De veldnamen [afzender_bedrijfsnaam] en [afzender_contactpersoon] zijn

niet genoemd. Deze komen uit de Module: Instellingen. Dit zijn de eigen

bedrijfsgegevens.

5.6.2 Factuurlayout aanmaken

Er kan een onbeperkt aantal factuurlayouts worden aangemaakt In de

Module: Factuurlayouts  van het ZZPfact factuurprogramma.111
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Om een factuurlayout toe te voegen druk op de knop: "Nieuwe Layout".

In het scherm dat nu verschijnt kun je de factuurlayoutinformatie in gaan

voeren.

Lees meer over de gegevens die kunnen worden ingevoerd in het

hoofdstuk: Factuurlayout aanpassen

Om de gegevens op te slaan en het venster te sluiten, kies "Opslaan &

Sluiten" (1). 

Om de gegevens op te slaan en direct daarna een nieuw item aan te maken,

kies "Opslaan & Nieuw" (2).

Om de gegevens op te slaan en eventueel daarna nog te bewerken zonder

het scherm te sluiten kies je: "Opslaan" (3).

112
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5.6.3 Factuurlayout verwijderen

Het is niet verstandig om een factuurlayout zomaar te verwijderen. Het kan

namelijk zo zijn dat een factuurlayout wordt gebruikt in bepaalde facturen

of offertes. Als er nog maar 1 factuurlayout in de lijst beschikbaar is kan

deze ook niet worden verwijderd. Er moet er minstens 1 beschikbaar zijn.

Het verwijderen van een factuurlayout kan op 2 manieren.

Optie 1: Factuurlayout verwijderen vanaf de lijst

met factuurlayouts

Kies in de Module: Factuurlayouts  in de lijst met factuurlayouts de layout

die je wilt verwijderen. Dit doe je door met de muis op de layout te klikken

(1). 

Klik nu op de knop "Layout Verwijderen" (2) in het lint  linksboven.

In het dialoogvenster bevestig je de verwijdering met "Ja".

111
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Optie 2: Factuurlayout verwijderen via de

klantdetails

Om de details van een factuurlayout te openen, klik je in de Module:

Factuurlayouts op de factuurlayout in de lijst die je wilt aanpassen (1).

Hierdoor wordt de factuurlayout in de lijst geselecteerd. 

Druk nu op de knop "Factuurlayout Bewerken" (2). De

factuurlayoutgegevens van de geselecteerde factuurlayout zullen nu op het

scherm worden getoond.

Controleer of je de correcte factuurlayout hebt geselecteerd.
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Druk nu op de knop "Verwijderen".

In het dialoogvenster bevestig je de verwijdering met "Ja".

5.7 Module: Instellingen

In de module instellingen kunnen allerlei algemene gegevens worden

ingesteld. Denk hierbij aan jouw bedrijfsgegevens, logo maar ook

instellingen voor email , lettergrootte  en backups .130 130 131
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Om naar de Instellingen-module te gaan klik je op de "Facturen/Offertes"

icon in het modulemenu . 

5.7.1 Instellingen: Bedrijfsgegevens

Als je de Module: Instellingen hebt geopend wordt het eerste tabblad:

"Bedrijfsgegevens" (1) zichtbaar. Vul hier al je bedrijfsgegevens in (2). Deze

gegevens worden overgenomen op de facturen. Voor de geldigheid van je

factuur is het belangrijk zo volledig mogelijk te zijn. Denk bijvoorbeeld

naast je bedrijfsadres aan het KvK-nummer en BTW-nummer.

Stel ook het logo in van je bedrijf. Kies dit bestand (3) vanaf een directory

op je computer waar het bestand altijd is terug te vinden. Het logo wordt

namelijk niet in ZZPfact zelf opgeslagen.

5.7.2 Instellingen: Email

Documentatie volgt

Video

Bekijk ook de video met uitleg over het instellen van ZZPfact voor het

gebruik van e-mail.

5.7.3 Instellingen: Lettergrootte

Documentatie volgt.

16

https://www.youtube.com/watch?v=jehfjCqsUho
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Video

Er is ook een video-instructie beschikbaar met uitleg hoe je de lettergrootte

aanpast binnen het ZZPfact factuurprogramma.

5.7.4 Instellingen: Automatische Backups

Sinds versie v1.28 van ZZPfact is er een automatisch backup functie

beschikbaar. Deze functie maakt bij het afsluiten van ZZPfact automatisch

een backup naar de “My Documents” directory. Mocht je computer crashen

of worden besmet met een virus, dan is er op die manier altijd een set met

gegevens om op terug te vallen.

Om deze functie te gebruiken hoef je niets te doen.

Naar de instellingen voor automatische backups

1. Klik in het menu aan de linkerkant van applicatie op “Instellingen”.

2. Kies vervolgens het tabblad “Overige”.

https://www.youtube.com/watch?v=00xUL-2G_Zo
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Automatische backups in- of uitschakelen

Om het automatisch backuppen aan- of uit te schakelen vink de functie:

“Automatische Backup Inschakelen” aan of uit.

De backuplocatie aanpassen

Je kunt de locatie van de backupbestanden aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld

handig zijn als je je backups liever veilig ‘online’ opslaat. Crashed je harde

schijf dan zijn de bestanden altijd nog online te vinden. Om dit voor elkaar

te krijgen kun je ervoor kiezen je backuplocatie aan te passen naar een

DropBox, OneDrive of bijvoorbeeld Google Drive folder op je PC. Hoe doe

je dat?

1. En klik bij de Automatisch Backupinstellingen op de knop “Selecteren”.

2. Kies de nieuwe folder waar de backups moeten worden gemaakt.

Backups opschonen / verwijderen

Documentatie volgt
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6 Tools en Informatie

6.1 Backup maken

Het is verstandig om regelmatig een backup te maken van je ZZPfact

factuuradministratie. Mocht je computer crashen of worden besmet met

een virus, dan is er op die manier altijd een set met gegevens om op terug

te vallen. Backup regelmatig zo dat er zo min mogelijk data verloren gaat

als er iets vervelends gebeurd.

Om een backup te maken van je factuurgegeven voer je de volgende

stappen uit:

1. Ga naar het lint en kiest het tabblad “Tools en Informatie” bovenin de

ZZPfact applicatie.

2. Druk op de knop "Backup Maken".

3. Kies een map waar de backup moet worden opgeslagen. Het is handig

de backup op te slaan op bijvoorbeeld een externe harde schijf of USB-

stick zodat de backup niet alsnog verloren gaat als de harddisk stuk

gaat.

4. Kies een bestandsnaam. Denk aan een naam waarin de datum van de

backup is verwerkt. Bijvoorbeeld: “zzpfact 12 november 2027.sfb”

5. Druk op de knop  “Opslaan”.

De backup is gemaakt. Informatie over het terugzetten van een backup

kun je vinden in het hoofdstuk Backup terugzetten .

135
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Video-instructie

Bekijk ook de video met uitleg over het maken van een backup van de

ZZPfact factuurprogramma gegevens.

6.2 Backup terugzetten

Het is verstandig regelmatig backups te maken  van je ZZPfact

factuuradministratie. Je vindt hier informatie over hoe je een gemaakte

backup terug kunt zetten in ZZPfact. 

Let op: Bij het terugzetten van een backup worden alle gegevens in ZZPfact

overschreven met de gegevens uit de backup!

Als je een backup hebt gemaakt van de factuurgegevens van ZZPfact en

deze in wilt laden in het ZZPfact factuurprogramma, dan doe je het

volgende:

1. Ga naar de toolbar “Tools en Informatie” bovenin de ZZPfact applicatie.

2. Druk op de knop “Backup Herstellen”.

3. Kies het backup-bestand. Dit is het bestand dat u bij het backuppen

heeft aangemaakt.

4. Druk op de knop “Open”.

De backup wordt nu teruggezet. De gegevens uit de backup zijn nu

beschikbaar in het ZZPfact factuurprogramma en de oude gegevens zijn

verwijderd.

134
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https://www.youtube.com/watch?v=vGy9OeUmWys
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Video-instructie

Bekijk ook de video met uitleg over het terugzetten van een backup van de

ZZPfact factuurprogramma gegevens.

6.3 Gegevens verwijderen

Video-instructie

Er is een video beschikbaar waarin wordt uitgelegd hoe je alle gegevens

van het ZZPfact factuurprogramma wist.

6.4 Meerdere administraties

Het is mogelijk om met ZZPfact een onbeperkt aantal verschillende

factuuradministraties te beheren. Het is op die manier mogelijk om

bijvoorbeeld de factuuradministratie te voeren voor verschillende bedrijven

volledig onafhankelijk van elkaar. Deze functie is beschikbaar vanaf ZZPfact

versie 1.26 (november 2018).

Heb je besloten dat je naast je huidige factuuradministratie nog een extra

administratie wilt bijhouden, dan moet je zorgen dat ZZPfact in de

“meerdere administraties” modus wordt gezet. Hieronder leggen we uit

hoe je dit voor elkaar krijgt.

Meerdere administraties inschakelen

1. Ga naar het lint en kiest het tabblad “Tools en Informatie” bovenin het

ZZPfact factuurprogramma.

https://www.youtube.com/watch?v=UBsgdq03XTc
https://www.youtube.com/watch?v=3TdSU3nOd8s
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2. Zet een ‘vinkje’ naast “Meerdere Administraties”.

3. Sluit ZZPfact af en start ZZPfact opnieuw

4. Nadat ZZPfact opnieuw is opgestart wordt er een keuzescherm getoond.

Hierin bevind zich 1 administratie, je administratie die je had voordat je

"meerdere administraties" had ingeschakeld.
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Een administratie toevoegen

Een administratie toevoegen doe je tijdens het opstarten van het ZZPfact

factuurprogramma. Druk op de knop "Nieuw". Er wordt nu een nieuwe

administratie aangemaakt. ZZPfact is nu actief in de nieuwe administratie.

Vul de administratie zoals beschreven in het hoofdstuk: Snelstart . 

Wil je terug naar de voorgaande administratie? Sluit dan ZZPfact en start

het factuurprogramma opnieuw.

Een administratie openen

Om een bepaalde administratie te gebruiken moet je altijd eerst ZZPfact

opnieuw opstarten. Het onderstaande venster verschijnt.

Kies de administratie die je wilt gaan gebruiken (1) en druk daarna op de

knop "Openen" (2)

22
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Een administratie verwijderen

Heb je een administratie die je niet meer gebruikt. Maak dan eerst een

backup van de gegevens. Dit doe je door de administratie te openen, zoals

hierboven beschreven, en vervolgens een backup te maken. Dit is

beschreven in de sectie:  Tools en Informatie  > Backup maken .

1. Herstart ZZPfact.

2. Selecteer de administratie die je wilt verwijderen (1) en druk op de knop

"Verwijderen" (2). 

3. Bevestig de verwijdering met door op "Ja" te drukken.

4. De administratie is nu verwijderd. Wil je meerdere administraties

verwijderen ga dan verder bij stap 2.

LET OP: Het verwijderen van de laatste administratie in de lijst (als er nog

maar 1 over is) is niet mogelijk. De functie meerdere administraties zal dan uit

worden geschakeld en blijft deze laatste administratie automatisch actief.

Video-instructie

Er is ook een video-instructie beschikbaar waarin we je uitleggen hoe je

meerdere administraties gebruikt in binnen het ZZPfact factuurprogramm.

6.5 BTW Rapport

Met het ZZPfact factuurprogramma kun je een BTW omzetrapportages

maken die geschikt zijn voor het gebruik bij het doen van aangifte

omzetbelasting bij de Belastingdienst. Om het overnemen van de

omzetgegevens gemakkelijk te maken hebben we het rapport dezelfde

134 134

https://www.youtube.com/watch?v=ZR94lHBWRhk
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indeling gegeven als het aangifte omzetbelastingformulier van de

Belastingdienst.

Het maken van een omzetrapport doe je door de volgende stappen uit te

voeren:

1. Op de toolbar “Tools en Informatie”

2. Druk op de knop BTW-rapport.

3. Er wordt nu een wizard getoond. Kies het jaartal van aangifte en druk op

“Volgende”.



141

ZZPfact Factuurprogramma 
 
                                                                                                                                                                                                                                          © 2019 SNOEI.NET

Tools en Informatie

4. Kies nu de periode en druk daarna op “Afronden”.

5. Het BTW rapport voor de betreffende periode zal nu worden getoond.

Het BTW rapport bevat de BTW die is ontvangen via de facturen die zijn

geboekt in ZZPfact. De bedragen kunnen worden overgenomen in de BTW-

aangifte. Maar belangrijk om niet te vergeten: De BTW voor uitgaven

(voorbelasting) komt niet uit het ZZPfact programma. Die zul je apart bij

moeten houden.





Veelgestelde vragen
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7 Veelgestelde vragen

Hieronder vindt je een overzicht met veelgestelde vragen. Staat jouw vraag

er niet tussen, neem dan gerust contact met ons op.

Installatie

Hoe installeer ik ZZPfact op een Mac?

Factureren

Hoe pas ik de betalingstermijn van een factuur aan?

Hoe stuur ik de factuur/offerte e-mails ook naar mijzelf?

7.1 Hoe installeer ik ZZPfact op mijn Mac?

Het is eenvoudig om ZZPfact op een Apple Mac computer te draaien.

ZZPfact is een Windows programma. Door je Mac geschikt te maken voor

het draaien van Windows programma’s kun je ZZPfact gebruiken op je Mac.

Veel Apple gebruikers doen dat om ook andere Windows programma’s te

kunnen gebruiken..

Hoe ga je te werk? Het makkelijkst is om het gratis programma VirtualBox

op je Mac te installeren. Onder dit programma kun je Windows installeren.

Je hebt dan wel een Windows licentie nodig. Dit hoeft niet veel te kosten je

kunt via bijvoorbeeld Marktplaats, maar nog beter, via gespecialiseerde

bedrijven voor ongeveer 2 tientjes een legale, legitieme, Windows licentie

kopen. In VirtualBox installeer je en draai je Windows. Windows draait dan

als programma op je Mac. Je kunt daarna gemakkelijk ZZPfact installeren

zoals je op een echte Windows PC gewend bent.

Er zijn nog andere alternatieven om Windows op je Apple Mac te kunnen

draaien. Kijk daarvoor ook eens hier.

7.2 Hoe pas ik de betalingstermijn van een factuur aan?

De betalingstermijn van een factuur is vastgelegd in de gekozen

factuurlayout. Deze zijn terug te vinden in het modulemenu  onder

factuurlayouts. Open daarvoor de factuurlayout die je gebruikt om voor de

betreffende factuur. Ga naar het tabblad Algemeen  en pas daar de

betalingstermijn aan.

144
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https://www.snoei.net/contact/
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
https://www.iculture.nl/gids/windows-mac-installeren/
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7.3 Hoe stuur ik de factuur/offerte e-mails ook naar mijzelf?

Bij het versturen van een factuur, offerte of herinnering per mail kan het

handig zijn deze ook zelf te ontvangen, naar je boekhouder te sturen of

naar wie dan ook. 

Hiervoor kun je 1 of meerdere BCC e-mailadress instellen. Deze instellingen

zijn te vinden in de factuurlayout die je gebruikt voor de factuur, offerte of

herinnering.

Om de details van een factuurlayout te openen, klik je in de Module:

Factuurlayouts op de factuurlayout in de lijst die je wilt aanpassen (1).

Hierdoor wordt de factuurlayout in de lijst geselecteerd. 

Druk nu op de knop "Factuurlayout Bewerken" (2). De

factuurlayoutgegevens van de geselecteerde factuurlayout zullen nu op het

scherm worden getoond.
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1. Kies het tabblad "E-mail" (1).

2. Vink de optie "BCC kopie versturen naar e-mailadres" (2) aan.

3. Voer in het veld "BCC e-mail(s)" alle adressen in (3) die je wilt mailen als

er een e-mail naar je klant wordt verstuurd.

Om de gegevens op te slaan en het venster te sluiten, kies "Opslaan &

Sluiten" (1). 

Om de gegevens op te slaan en direct daarna een nieuw item aan te maken,

kies "Opslaan & Nieuw" (2).

Om de gegevens op te slaan en eventueel daarna nog te bewerken zonder

het scherm te sluiten kies je: "Opslaan" (3).
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