
 

 

 

 

Handleiding InformerOnline 

 

 

Welkom als gebruiker van de administratieve software van Informer. U heeft ervoor gekozen om uw 

administratie met behulp van een pakket van Informer te doen. Een uitstekende keuze! Al onze 

administratiepakketten zijn gebruikersvriendelijk en compleet en u hoeft er beslist geen kei in 

administratie voor te zijn. Dat is de software van Informer al. 

Bij het samenstellen van de gebruikersdocumentatie zijn wij ervan uitgegaan dat de gebruiker van 

het programma over enige boekhoudkundige kennis beschikt. 

 

U begrijpt dat wij de gebruikersdocumentatie met grote zorg hebben samengesteld. Toch kan het zijn 

dat u opmerkingen of suggesties met betrekking tot de inhoud heeft. Wij stellen het zeer op prijs als 

u deze aan ons doorgeeft via het e-mail adres suggesties@informer.nl, want wij hechten grote 

waarde aan de mening van onze gebruikers. 

U kunt uw vragen, opmerkingen en ideeën als volgt aan ons doorgeven: 

- Programmatechnische vragen via e-mail: helpdesk@informer.nl 

- Algemene vragen via e-mail: info@informer.nl 

- Ideeën of suggesties via e-mail: suggesties@informer.nl 

  



 

Installatie en starten 

Systeemeisen 

Voor InformerOnline hoeft er geen installatie plaats te vinden. De software staat immers online. 

Daardoor heeft u ook geen eenmalige aanschafkosten, alleen een maandelijks terugkomend 

abonnement.  

Alle pakketten van InformerOnline kunnen zowel met Macintosh als met Windows worden gebruikt, 

een combinatie van beide systemen is ook mogelijk. 

InformerOnline zal het prettigst werken op internetbrowser Google Chrome. Daarom raden wij u aan 

om deze internetbrowser te gebruiken. 

Programma starten en stoppen 

Het programma starten 

Start uw computer en open de internetbrowser Google Chrome (of een andere als u Google Chrome 

liever niet gebruikt).  Ga naar de volgende website: secure.informer.eu 

Met de door u in de mail ontvangen inloggegevens kunt u inloggen in uw administratie op 

InformerOnline. 

Het programma stoppen 

U kunt het programma afsluiten door rechtsboven op uw naam te klikken en vervolgens te kiezen 

voor uitloggen. U bent nu met succes uitgelogd uit uw administratie. 

  



Programma verkennen 

Wilt u een rondleiding door het programma kunt u deze op 2 manieren krijgen: 

Online webinar 

U kunt ervoor kiezen om een online webinar te volgen. De onderstaande link kunt u kopiëren en 

plakken in uw internetbrowser (of ctrl + klikken op de link) om uzelf in te schrijven voor het online 

webinar. 

 

Inschrijven voor het online webinar 

Live demo 

Mocht u het online webinar al hebben gezien maar heeft u toch nog wat inhoudelijke vragen die niet 

via de chat beantwoord konden worden, dan kunt u ervoor kiezen om een live demo aan te vragen. 

Eén van de medewerkers van Informer zal dan contact met u opnemen om een afspraak in te 

plannen. U kunt een mail sturen naar helpdesk@informer.nl of een chat beginnen in InformerOnline 

via het chatballonnetje rechtsboven (  ). 
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Nieuwe administratie opzetten 
In dit hoofdstuk vindt u de instructies voor het aanmaken en opzetten van een nieuwe administratie. 

Daarnaast wordt uitgelegd hoe u de instellingen van de administratie controleert en hoe u gegevens 

kunt importeren. Tot slot is een toelichting bij het invoeren van de beginbalans opgenomen 

Administratie aanmaken 

Let op: volgende instructie gaat ervan uit dat u al minimaal 1 administratie hebt aangemaakt. De 

instructie gaat dus over het aanmaken van een nieuwe administratie binnen InformerOnline zelf. 

Kies links in het menu voor Instellingen en vervolgens Administraties. Er zal nu een venster worden 

geopend waar u al uw huidige administraties zult zien. Linksboven ziet u de knop  . 

U komt nu in het onderstaand scherm terecht. Vul de gevraagde gegevens naar waarheid in en klik 

daarna op “Opslaan”. 

De gegevens die u hier invult, zullen gebruikt worden op de documenten zoals facturen. 

 

 

 

Let op:  Een extra administratie aanmaken kan zorgen voor extra kosten. Raadpleeg waar nodig de 

helpdesk hoeveel administraties u kunt aanmaken met uw abonnement. 



Administratie opzetten 

In dit deel wordt uitgelegd hoe u: 

-  de stamgegevens van de administratie controleert en desgewenst aanvult. 

- Een e-mail adres aanmaakt voor de inkoopfacturen 

- Relaties (debiteuren/crediteuren) toevoegt. 

- Artikelen toevoegt. 

- Een beginbalans aanmaakt.  

Basisgegevens invoeren 

In dit hoofdstuk zullen de basisgegevens worden besproken. 

Mijn Account 

De gegevens die u invult bij Mijn Account zijn de gegevens zoals u bij Informer bekend bent. Hier vult 

u dus niet de gegevens in die u op de facturatie wilt laten terugkomen. 

 

Ook vindt u hier de beveiligingscode. Zoals bekend logt u met deze beveiligingscode in, in uw 

account. Indien u een andere beveiligingscode wilt gebruiken, kunt u deze hier wijzigen. 

U kunt ook rechtsboven op uw bedrijfsnaam klikken en vervolgens Mijn Account.   



Gebruikers beheren en aanmaken 

Wanneer u uw gebruikersgegevens wilt wijzigen, of een extra gebruiker wilt toevoegen kunt u dat 

eenvoudig en snel doen met InformerOnline. 

Kies links in het menu voor Instellingen en vervolgens Gebruikers. Via  kunt u een nieuwe 

gebruiker toevoegen. 

Tabblad Algemeen 

 

U vult de gevraagde gegevens in. Desgewenst kunt u ook nog de geboortedatum, BSN nummer en 

Bankrekeningnummer toevoegen. Als u een foto beschikbaar heeft van de aan te maken 

medewerker, kunt u deze selecteren en toevoegen. 

Als alles naar wens is ingevuld kiest u voor “Opslaan”. 

  



Tabblad Dienstverband 

Tabblad dienstverband geeft u de mogelijkheid om de gebruikersnaam en wachtwoord van de 

betreffende gebruiker te wijzigen. Het wachtwoord moet voldoen aan de gevraagde eisen, anders is 

de wijziging niet op te slaan. 

 

Ook kunt u extra gegevens invullen, zoals de functie van de gebruiker en de start van zijn/haar 

dienstverband. De vaardigheden die u kunt invullen, dient u eerst aan te maken onder Instellingen -> 

Vaardigheden. 

Tabblad Rechten en instellingen 

Tabblad Rechten en instellingen geeft u de mogelijkheid om het type gebruiker te selecteren. Is het 

een beheerder, dan kan deze gebruiker tegen alle tijden alles zien en doen. 

Is de gebruiker een accountant, dan is dit een gratis account. Deze maakt u alleen aan voor uw 

accountant, omdat voor dit type gebruiker bepaalde rechten staan ingesteld waar u als ‘normale’ 

gebruiker niks aan hebt. Als de gebruiker een normale medewerker is, geeft u het type ‘Medewerker’ 

op. Doet u dat, kunt u vervolgens de rechten voor deze gebruiker instellen. 

U kunt selecteren in welke administratie(s) deze gebruiker mag werken en welke schermen hij/zij 

mag zien en mag kunnen bewerken. In onderstaand afbeelding ziet u een deel van de rechten en 

instellingen. 

  



Tabblad Voorkeuren en notificaties. 

Dit tabblad geeft u de mogelijkheid om verschillende notificaties te wijzigen of uit te zetten. 

 

Standaard zal bij zowel Actie na opslaan factuur, Actie na opslaan offerte én Actie na opslaan project 

de optie ‘Toon keuzemenu’ zijn geselecteerd. Het keuzemenu is het volgende menu na opslaan van 

het document: 

 

Het kan voorkomen, dat als u veel de documenten bewerkt en dus veel opslaat, dat u dit menu 

vervelend vindt. In dat geval kunt u ervoor kiezen om dit keuzemenu weg te halen. U heeft de 

mogelijkheid uit ‘Verder met bewerken’ of ‘Naar overzicht’. Selecteert u ‘Verder met bewerken’ dan 

kunt u het document direct weer bewerken, en krijgt u alleen bovenin uw scherm een groene balk 

dat het document succesvol is opgeslagen. Selecteert u ‘Naar overzicht’ dan keert u direct terug naar 

het overzicht, en krijgt u alleen bovenin uw scherm een groene balk dat het document succesvol is 

opgeslagen. 

De optie ‘Verberg melding creditnota bij verzenden’ wordt uitgelegd in 'Bestaande factuur 

crediteren'. 

Standaard zult u elke week een mail van InformerOnline ontvangen over uw openstaande 

(concept)facturen. Wilt u deze mail niet, kunt u het vinkje bij ‘Weekoverzicht’ uitzetten. 

Tabblad Voys 

Maakt u gebruik van Voys, kunt u hier uw gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat u direct 

vanuit het pakket uw relaties kunt bellen wanneer dat nodig is.  



Stamgegevens administratie beheren 

 

BTW 

Kies links in het menu voor Instellingen en vervolgens BTW. Het venster met de BTW tarieven zal 

worden geopend. 

 

In dit venster staan de BTW tarieven die u kunt gebruiken binnen InformerOnline. Standaard zullen 

alleen 0%, 6% en 21% actief zijn. In dit scherm kunt u bijvoorbeeld de BTW verlegd activeren als u 

daar gebruik van maakt.  

Klik daarvoor op “Verkoopfacturen BTW verlegd”.  U komt nu in onderstaand venster terecht. 

Bij “Status” staat het vinkje op Archiveer. Zet deze op Toon in overzicht, zal deze beschikbaar zijn. 

  



Verdichtingen 

Verdichtingen worden gebruikt om het grootboek in te delen en bedragen van grootboekrekeningen 

in de balans en winst-en-verliesrekening te salderen. 

Kies links in het menu voor Instellingen en vervolgens Verdichtingen. Het venster met de 

Verdichtingen zal worden geopend. 

In de lijst staan de verdichtingen die standaard al voor u zijn aangemaakt en aan 

grootboekrekeningen zijn gekoppeld. Het programma ondersteunt drie niveaus verdichtingen. Bij het 

aanmaken van standaardverdichtingen is daarmee al rekening gehouden: de codering van de 

verdichtingen bestaat uit 1, 2 of 3 nummers. Zo is 1 Activa een verdichting van het hoogste 

niveau. 11 Vaste activa en 12 Voorraden en onderhandenwerk zijn verdichtingen die daar weer onder 

vallen. Beide verdichtingen zijn verder weer onderverdeeld in verdichtingen van het laagste 

niveau. 11 Vaste activa  bestaat bijvoorbeeld uit 110 Immateriële vaste activa, 111 Materiële vaste 

activa. Mocht u een andere indeling wensen, dan kunt u de gegevens van de bestaande 

verdichtingen altijd naar eigen inzicht aanpassen, en verdichtingen toevoegen via  en 

verwijderen via . 

Categorieën (Grootboekrekeningen). 

Kies links in het menu voor Instellingen en vervolgens Categorieën. Het venster met de categorieën 

zal worden geopend. 

Natuurlijk kan het voorkomen dat u andere categorieën wilt gebruiken. U kunt de gegevens van een 

categorieën altijd aanpassen of een nieuwe categorieën toevoegen. Ook is het mogelijk om 

categorieën die u toch niet zult gebruiken, te verwijderen. 

Kies voor  als u een nieuwe categorie wilt toevoegen. Er wordt een leeg venster zoals 

onderstaand weergegeven waar u de gewenste gegevens kunt invullen. 



Voer in het veld nummer het nummer van de categorie in; dit nummer moet uniek zijn en bestaat 

normaal gesproken uit 3 tot 4 cijfers. 

Voer in het veld omschrijving een duidelijke naam van de grootboekrekening in. 

In het veld type geeft u aan of het gaat om een; 

- Omzetrekening; categorie voor alle inkomensten/omzet, bijvoorbeeld 8000 (omzet hoge BTW) 

- Kostenrekening; categorie voor alle uitgaven/kosten, bijvoorbeeld 5000 (Inkoop)  

- Balansrekening; categorie voor het vastleggen van bezittingen of schulden, bijvoorbeeld 120 

(Inventaris). 

In het veld rekeningtype geeft u aan wat voor rekeningtype het is;  

- Debiteurenrekening; registreren van verkoopfacturen en de betaling ervan: schakel de 

optie Debiteurenrekening in waardoor niet rechtstreeks op de grootboekrekening kan worden 

geboekt, maar alleen via een dagboek of telebankieren  

- Crediteurenrekening; registreren van inkoopfacturen en de betaling ervan: schakel de 

optie Crediteurenrekening in waardoor niet rechtstreeks op de grootboekrekening kan worden 

geboekt, maar alleen via een dagboek of telebankieren 

- BTW rekening;  vastleggen van te vorderen of te betalen btw-bedragen: schakel de optie BTW 

rekening in waadoor de bedragen die op deze rekening worden geboekt, worden meegenomen in de 

btw-overzichten  

- Kosten/inkoop/omzet rekening; meetellen bij de omzet, gemaakte kosten of inkoopprijs van 

artikelen: schakel de optie Kosten/inkoop/omzet rekening in. De bedragen worden vervolgens 

gebruikt in de omzetoverzichten van debiteuren en crediteuren, het ICL-overzicht, het ICV-overzicht 

en de btw-overzichten  

- Gewone rekening; geen van het bovenstaande: schakel de optie Gewone rekening in. 

In de velden Verdichting niveau (1,2,3) kunt u desgewenst de verdichtingen koppelen aan de 

categorie. 

In het veld Budget per jaar kunt u een vrijgegeven budget opgeven bij de categorie. 

Maakt u gebruik van de InformerOnline app, ervoor kiezen om een categorie in de app beschikbaar 

te stellen door het vinkje aan te zetten. Meer informatie vindt u hier. 

Wilt u een bepaalde categorie niet meer gebruiken, kunt u ervoor kiezen om een vinkje te zetten bij 

Rekening blokkeren. De betreffende categorie zal dan niet meer beschikbaar zijn in InformerOnline. 

Klik op “Opslaan” om de nieuw aangemaakte categorie op te slaan. 

  



Dagboeken 

Een dagboek gebruikt u om gelijksoortige boekstukken bij elkaar vast te leggen. Tijdens het 

aanmaken van een nieuwe administratie worden automatisch al diverse dagboeken toegevoegd: 

10 Kas, 11 Bank, 20 Inkoopboek, 30 Verkoopboek, 40 Memoriaal, 41 Beginbalans, 42 Jaarafsluiting 97 

Incasso onderweg en 99 Betalingen onderweg. 

Desgewenst kunt u de gegevens van deze dagboeken aanpassen, nieuwe dagboeken toevoegen en 

dagboeken verwijderen. Als u bijvoorbeeld een tweede bankrekening voor uw onderneming 

gebruikt, moet u een extra dagboek Bank toevoegen omdat u per bankrekening een dagboek nodig 

heeft.  

Kies links in het menu voor Instellingen en vervolgens Dagboeken. Kies voor .  U komt nu in 

onderstaand venster. 

 

Voer een uniek nummer en de omschrijving van het dagboek in. Vervolgens schakelt u het type 

dagboek in dat u nodig heeft: 

-Kas; dagboek waarin transacties per bank, giro of kas worden geboekt 

-Bank; dagboek waarin transacties per bank, giro of kas worden geboekt 

-Verkoopboek; dagboek waarin verkopen op rekening worden ingevoerd. Dit kan zowel door een  

boekstuk in te voeren als via het onderdeel Factureren 

-Inkoopboek; dagboek waarin alle inkopen op rekening worden ingevoerd 

-Memoriaal; dagboek waarin de overige boekingen worden verricht, bijvoorbeeld afschrijvingen en 

correcties 

De optie Tegenrekening hoeft u alleen in te vullen als u een dagboek van het type Kas- of 

bank toevoegt of een dagboek van het type Memoriaal als u deze wilt gebruiken om de transacties 

via het onderdeel Telebankieren vast te leggen. Deze dagboektypes moeten namelijk aan 

grootboekrekening worden gekoppeld, bijvoorbeeld aan een door u toegevoegde categorie voor een 

tweede bankrekening. 

Na alle gegevens naar juistheid te hebben ingevuld kunt u op “Opslaan” klikken. Het dagboek zal nu 

zijn opgeslagen. 

  



Bankrekening toevoegen 

Voor het verwerken van de betalingen is het nodig om de gegevens van de bankrekening(en) 

waarmee u wilt werken, vast te leggen. 

Kies links in het menu voor Instellingen en vervolgens Bankrekeningen. Kies voor . U komt nu 

in het venster voor het aanmaken van een nieuwe bankrekening. 

 

Bovenstaande afbeelding toont u de basisgegevens voor het invoeren van een nieuwe bankrekening. 

Vul de gegevens van de bank in. Standaard staan de gegevens zoals Dagboek al ingevuld. Mocht u al 

een bankrekening hebben aangemaakt en dus een tweede bankrekening toevoegt moet u eerst een 

nieuw dagboek aanmaken. Als u dat al heeft gedaan kunt u bij Dagboek dit dagboek selecteren. 

De basisgegevens zijn nu ingevuld. Werkt u niet met automatische incasso, kunt u het volgende deel 

overslaan en direct doorgaan bij Debiteuren en crediteuren beheren. 

 Wanneer u wilt werken met automatische incasso dient u de onderstaande gegevens, zoals het 

Incassant-ID op te geven. Deze gegevens heeft u gekregen van uw bank. Mocht u de gegevens niet 

weten, dient u deze dus op te vragen bij uw bank. Na de gegevens te hebben ingevuld, kiest u 

“Opslaan”. 

 

 

 

 

  



Verkoopinstellingen 

Bij de verkoopinstellingen kunt u diverse standaard instellingen voor het vastleggen van verkopen 

aanpassen. 

Kies links in het menu voor Instellingen en vervolgens Verkoopinstellingen.  Het venster van de 

Verkoopinstellingen zal nu worden geopend. 

 

In dit venster kunt u voor zowel de factuur als de offerte als de order de standaard instellingen 

wijzigen. 

Het nummer, de opmaak van het nummer en de prefix (indien u die wenst te gebruiken).  

Maakt u de facturen maar verstuurd u die niet dezelfde dag, dan zal de factuurdatum de datum van 

verzending worden. Indien u het vinkje aanzet bij Facturen op concept datum boeken, dan zullen de 

facturen wél de aanmaakdatum als factuurdatum krijgen. 

Reset nummer reeks aan begin van nieuw boekjaar kunt u aanvinken wanneer u in een nieuw 

boekjaar wilt beginnen met nummer 1. Doet u dat niet, dan zal er worden doorgenummerd met het 

eerst volgend nummer. 

  



De verkoopinstellingen geeft u ook bijvoorbeeld de mogelijkheid om standaard inclusief BTW te 

werken. 

 

- Toon BTW kolom op factuur; Wanneer u dit aanvinkt zal op de factuur de BTW percentage zichtbaar 

worden achter de factuurregels. 

- Standaard inclusief BTW; Dit vinkje staat standaard uit. Standaard zal InformerOnline exclusief BTW 

rekenen. Wanneer u dit vinkje aanzet, zal er standaard inclusief BTW worden gerekend. 

- Toon korting in totalen; Wanneer u dit aanvinkt zal de eventuele gegeven korting zichtbaar worden 

op de factuur/offerte/order. 

- Periodieke nul factuur; Wanneer u met periodieke facturen werkt kan het voorkomen dat u een nul 

factuur hebt. Door dit vinkje aan te zetten kunt u deze nul factuur ook maken en versturen. Staat dit 

vinkje uit, zult u geen periodieke nul factuur kunnen maken en versturen. 

Is alles van de verkoopinstellingen naar wens ingevuld klikt u op “Opslaan”.   



E-mail instellingen  

 

E-mail instellingen inkoop 

Bij de e-mail instellingen kunt u onder andere een e-mail adres aanmaken waar u uw inkoopfacturen 

naar toe kunt laten sturen. Deze zullen dan direct in de boekhouding komen te staan, zodat u ze 

gemakkelijk kunt verwerken. 

Kies links in het menu voor Instellingen en vervolgens E-mail instellingen. Het venster van de E-mail 

instellingen zal nu worden geopend. 

 

In het hierboven getoonde scherm kunt u uw e-mail adres aanmaken voor de inkoopfacturen. Door 

veel gebruikers van InformerOnline wordt hier (een deel van) de bedrijfsnaam ingevuld, 

bijvoorbeeld; demo@informer.eu. 

Na opslaan kunt u al direct uw inkoopfacturen mailen naar het door u ingestelde e-mail adres.  

Let op: De inkoopfactuur moet als bijlage zijn bijgevoegd en het moet een PDF formaat hebben. 

Anders kan InformerOnline de inkoopfactuur niet verwerken. 

Indien u gebruikt maakt van een forward (een automatische doorstuurfunctie) dient u het 

oorspronkelijke e-mail adres op te geven in het tweede veld van dit scherm. Zo weet InformerOnline 

waar de factuur vandaan komt en voor welke administratie de mail bedoeld is. 

In het derde veld kunt u opgeven of u een e-mail wilt ontvangen als er een inkoopfactuur is 

binnengekomen. U heeft de keuze uit: 

- Nee; U zult geen e-mail ontvangen als er een inkoopfactuur in de administratie is gekomen 

- Ja; Selecteert u deze optie dan zult u, op het door u op te geven e-mail adres, een mail krijgen met 

de melding dat er een inkoopfactuur in de administratie is gekomen. 

- Ja, en stuur een kopie mee; Selecteert u deze optie dan zult u, op het door u op te geven e-mail 

adres, een kopie mail ontvangen die is gestuurd naar uw administratie. 

Na alles naar wens te hebben ingevuld klikt u onderaan de pagina op “Opslaan”. 

  



E-mail instellingen verkoop 

Als u de verkoopmails helemaal uit uw eigen e-mail adres en naam verzenden, dan dient u 

onderstaande gegevens in te vullen. 

 

Bij “Naam afzender” vult u de gewenste afzendernaam in. 

Bij “E-mail afzender” vult u het gewenste afzender e-mail adres in. 

Zou u een kopie willen ontvangen, kunt u het vinkje bij “Kopie e-mail” aanvinken. Als u dat wilt, dient 

u bij “E-mail” een e-mail adres op te geven waarop u deze kopie e-mail wilt ontvangen. 

Tevens dient u wijzigingen aan te brengen aan de DNS records van uw domeinnaam. Dit kunt u alleen 

doen wanneer u rechten heeft om de DNS instellingen aan te passen. Bij Hotmail, Gmail en e-mail 

adressen van internet providers heeft u deze mogelijkheid niet. 

 

Wanneer u meerdere domeinen hebt moet u voor elk domein de instellingen toepassen. 

Wijzigingen in de DNS instellingen zijn meestal niet direct zichtbaar. Afhankelijk van de instellingen 

kan dit tot 24 uur duren.  

U kunt controleren of u de SPF en DKIM instellingen juist hebt ingevuld door de klikken op 

“Controleer”. Krijgt u twee groene vinkjes, dan heeft u het goed ingesteld. Dan worden de e-mails 

verzonden vanaf uw eigen naam en e-mail adres  



E-mail instellingen layout 

In de e-mail instellingen kunt u de layout van verschillende mails aanpassen.  

U kunt de layout van de volgende mails aanpassen: 

 

Factuurmail; Deze mail wordt gestuurd als u een factuur verzend. 

Offertemail; Deze mail wordt gestuurd als u een offerte verzend. 

Orders; Deze mail wordt gestuurd als u een order verzend. 

Pakbon; Deze mail wordt gestuurd als u een pakbon verzend. 

Nieuw abonnement; Deze mail wordt gestuurd als u de bevestiging van het abonnement verzend. 

Beëindigen abonnement; Deze mail wordt gestuurd als u de bevestiging van het beëindigen van het 

abonnement verzend. 

Standaard zult u elke week een overzicht van InformerOnline krijgen over de status van uw verkoop 

en inkoopfacturen. Indien u dit niet wenst te ontvangen, kunt u het vinkje bij “Weekoverzicht 

facturen” uitzetten. 

  



Debiteuren en crediteuren beheren 

U kunt met InformerOnline gegevens van debiteuren en crediteuren beheren. Dat kunt u op 2 

manieren doen. 

Door middel van handmatige invoer van relaties. 

Door middel van de relatie import. 

Handmatige invoer algemene relatie gegevens 

Kies links in het menu voor Relaties en vervolgens . Het venster voor Nieuwe relatie zal nu 

worden geopend. 

 

 

Je kunt kiezen uit 2 type relaties:  

1) Bedrijf 

2) Particulier. 

 

 

Lever je aan bedrijven, kies je type Bedrijf. Lever je aan particulieren, dan kies je type Particulier. 



Type bedrijf 

 

Kies je voor type 'bedrijf' dan krijg je onderstaand scherm te zien. Het veld Firmanaam staat 

verbonden met het KvK register. InformerOnline zal dus al suggesties van firmanamen geven, waar 

na het selecteren van de relatie de bij het KvK bekende gegevens automatisch worden ingevuld. 

 

 

 

 

 

 

  



Type Particulier 

 

Kies je voor type 'Particulier' dan krijg je onderstaand scherm te zien. Firmanaam is vervangen 

door Naam en velden zoals KvK nr. zijn komen te vervallen. 

 

 
 

 

Voer desgewenst nog meer gegevens van de debiteur of crediteur op het tabblad “Algemeen” in. 

Klik op “Opslaan”. 

  



Handmatige invoer financiële gegevens 

Er zullen nu meerdere tabbladen bijkomen, waaronder tabblad Financieel.  

 

Dit tabblad is belangrijk om goed in te vullen.  De gegevens op dit tabblad worden o.a. gebruikt voor 

de afhandeling van automatisch incasso en het versturen van verkoopfacturen. 

Standaard zal binnen InformerOnline bij het versturen van verkoopfacturen een XML bestand 

meegestuurd. Dit XML bestand is een UBL factuur. UBL staat voor Universal Business Language. In 

deze UBL staan alle gegevens van de factuur in XML code. Veel online boekhoudpakketten kunnen 

UBL inlezen, waardoor het verwerken van inkoopfacturen makkelijker en sneller gaat. 

Wilt u deze UBL file niet meesturen voor een relatie, kunt u het vinkje uitzetten bij “UBL meesturen 

met PDF”. Wilt u bij geen van uw debiteuren een UBL file meesturen, kunt u deze optie uitschakelen 

bij de Verkoopinstellingen. 

Wanneer u UBL facturen ontvangt kunt u deze via de mail, samen met de PDF, meesturen naar de 

boekhouding. Hoe u dit kunt doen, wordt later uitgelegd. Als u daar gebruik van maakt, kunt u het 

veld “Grootboekrekening inkoop facturen” opgeven. Dit is de categorie die standaard wordt ingevuld 

bij het verwerken van de inkoopfactuur van deze relatie. 

Heeft u leveranciers een incasso machtiging gegeven voor uw inkopen, dan kunt u een vinkje zetten 

bij “Machtiging afgegeven”. Dit voorkomt dat u inkoopfacturen in een betaalbatch meeneemt, die 

automatisch zullen worden afgeschreven.  



Werkt u zelf met een automatische incasso voor uw debiteuren geeft u bij “Betalingsconditie 

verkoop” Incasso op. Standaard zal de betalingsconditie Incasso zijn, wanneer er een verkoopfactuur 

voor deze relatie wordt gemaakt.  

Tevens zal het IBAN nummer moeten worden ingevuld, anders kan er natuurlijk niet geïncasseerd 

worden. Het veld BIC wordt automatisch ingevuld aan de hand van het IBAN nummer. 

Wilt u uw verkoopfacturen via de mail versturen naar uw klant, dient u “E-mail factuur” in te vullen. 

Dit is het e-mail adres van de klant waar de factuur binnenkomt. 

Na dit alles te hebben ingevuld klikt u op “Opslaan”. 

Als de relatie is opgeslagen krijgt u onder tabblad Algemeen ook het klantdossier te zien. 

 

Deze klantgeschiedenis toont u wat u nog zou moeten ontvangen van de klant of wat u nog moet 

betalen. Ook staan alle verwerkte facturen (zowel inkoop als verkoop) als orders in dit klantdossier. 

Zo heeft u alles bij de hand en kunt u snel een overzicht krijgen wat in het klantdossier zit. 

  



Handmatige invoer contactpersonen 

Op het tabblad Contactpersonen kunt u de gegevens van de contactpersonen vastleggen. Dit is 

echter niet verplicht; u kunt de gegevens van de nieuwe relatie gewoon opslaan zonder hier 

gegevens in te voeren. 

Klik “Nieuwe contactpersoon”. Het venster voor een nieuw contactpersoon zal nu worden geopend. 

 

Vul de gewenste gegevens in en druk op “Opslaan”. 

Tabblad Acties 

Alle acties die u doet voor een relatie, zoals het versturen van een factuur of een herinnering, zullen 

automatisch onder tabblad Acties worden weergegeven. Zo heeft u een goed en duidelijk overzicht 

wat er precies is verstuurd naar de betreffende relatie. 

Natuurlijk kunt u, indien gewenst, ook zelf een actie toevoegen. U heeft de keuze uit: 

Nieuwe notitie; Deze optie kiest u als u bepaalde informatie wilt delen over de betreffende relatie 

zoals een afgesproken deal. 

Nieuwe taak; Deze optie kiest u als u voor de betreffende relatie een taak (zoals een belafspraak) 

hebt gepland. Deze taak zal vervolgens in uw Dashboard onder “Top 5 openstaande taken” staan. 

Nieuwe mail; Deze optie kiest u als u direct een mail wilt sturen naar de betreffende relatie. 

Importeren relatie gegevens 
U kunt er ook voor kiezen om uw relaties te importeren. Dit wordt vooral gebruikt wanneer u de 

relaties hebt geëxporteerd vanuit een ander boekhoudprogramma. 

Hoe u de relaties kunt importeren wordt uitgelegd in de handleiding Importmatrix relaties. 

  



Vrije velden gebruiken 

Met InformerOnline is het mogelijk om gebruik te maken van vrije velden. Deze vrije velden kunnen 

dienen als extra info bij de relatie, of extra info van de relatie bij de factuur. 

Om vrije velden aan te maken ga je naar Instellingen -> Vrije velden. 

 
 
 

Je vult de gevraagde gegevens in.  

Bij Type veld heb je de keuze uit de volgende mogelijkheden. 

 

 

 

Wat deze mogelijkheden precies inhouden zie je in het laatste plaatje van dit help item. 

 

Je vinkt Verplicht veld aan, als dit vrije veld ten alle tijden ingevuld dient te worden. 

Afdrukken op factuur kun je gebruiken, wanneer je de informatie van dit vrije veld op de factuur wilt 

tonen. Je kunt maximaal 2 vrije velden boven op de factuur (bij de factuurgegevens) zetten, en 2 vrije 

velden onderop de factuur (bij de betalingsconditie). 

 

De volgorde die je opgeeft, zal worden gebruikt voor de volgorde van de vrije velden. 

 

 



 

 

Zoals in bovenstaande afbeelding te zien is 'Datum' de eerste in de lijst en 'Keuzerondjes' de laatste. 

Onder het tabje 'Vrije velden' bij de relatie zal deze volgorde worden aangehouden. 

 

 
  



Artikelen beheren 

U kunt met InformerOnline uw artikelen beheren. Dat kunt u op 2 manieren doen. 

- Door middel van handmatige invoer van artikelen. 

- Door middel van de artikel import. 

Eenheden aanmaken 

Voor u kunt beginnen met het aanmaken van artikelen zult u eerst een Eenheid moeten aanmaken. 

Kies links in het menu voor Instellingen en vervolgens Eenheden. Via  kunt u een nieuwe 

eenheid aanmaken. U vult de naam van het eenheid in (bijv. Doos) en geeft het soort op; Aantal of 

Uursoort. U dient een eenheid Uursoort aan te maken als u werkt met de urenregistratie module. 

Na deze gegevens ingevuld te hebben drukt u op “Opslaan”. 

Handmatige invoer artikelen 

Kies links in het menu voor Instellingen en vervolgens Producten. Het venster Producten zal nu 

worden geopend. Hier drukt u op . Het venster voor het aanmaken van een artikel zal 

worden geopend. 

 

Voer in het veld Productcode de code van het product in. Meestal is de code een afkorting van het 

product. 

Vul in het veld Omschrijving de omschrijving van het product in zoals deze op een verkoopfactuur 

moet worden getoond.  

Bij Eenheid kiest u een van de aangemaakte uursoorten. 

U geeft een Verkoopprijs en BTW percentage op.  

Bij Categorie vult u de categorie in waarop dit artikel standaard zal worden geboekt.  

Als alles is ingevuld drukt u op “Opslaan”. 

Importeren relatie gegevens 

U kunt er ook voor kiezen om uw artikelen te importeren. Dit wordt vooral gebruikt wanneer u de 

artikelen hebt geëxporteerd vanuit een ander boekhoudprogramma. 

Hoe u de artikelen kunt importeren wordt uitgelegd in de handleiding Importmatrix artikelen. 



Beginbalans invoeren 

Met uw administratie begint u (bijna) nooit helemaal met het saldo €0,-. Of u nu een startkapitaal 

heeft, of er al een saldo staat op uw bankrekening. Het saldo van het begin van de administratie is 

vrijwel nooit €0,-.  

Via de beginbalans kunt u alle saldo’s (uw balans) vanaf het begin van uw administratie, of van het 

jaar, invoeren. Vandaar de term beginbalans. Het invoeren van de beginbalans is met InformerOnline 

erg gemakkelijk en snel. 

Links in het menu kiest u voor Geavanceerd en vervolgens dagboek 41. Beginbalans. Via  

kunt u een beginbalans aanmaken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standaard zal de datum van vandaag zijn ingevuld. Bij Omschrijving kunt u zelf een gewenste 

omschrijving invullen, bijvoorbeeld ‘Beginbalans 2016’. Alle aangemaakte categorieën, behalve de 

omzet rekeningen, zullen beschikbaar zijn in de beginbalans. Zo kunt u per categorie het beginsaldo 

opgeven. Heeft een categorie geen beginsaldo, laat u deze categorie op 0. 

Het kan voorkomen dat u overstapt vanaf een ander boekhoudprogramma. Dan heeft u zeer 

waarschijnlijk nog openstaande debiteuren of crediteuren. Via de beginbalans kunt u deze 

openstaande facturen zeer gemakkelijk registreren. Achter categorie ‘1300 Debiteuren’ en ‘1600 

Crediteuren’ staat een . Wanneer u op de plus klikt, kunt u uw openstaande debiteuren of 

crediteuren opgeven. Let wel op dat u van tevoren uw debiteuren of crediteuren heeft aangemaakt 

in InformerOnline. 

De via de beginbalans ingevoerde verkoopfacturen zullen komen te staan in het verkoopboek. 

De via de beginbalans ingevoerde inkoopfacturen zullen komen te staan in het inkoopboek. 

Zodra uw beginbalans naar correctheid is ingevoerd kiest u rechtsboven voor “Opslaan”. 



Beginbalans controleren 

Wilt u uw beginbalans toch nog even controleren, dan kunt u een Balansoverzicht ophalen. 

Links in het menu via Overzichten kunt u kiezen voor Balans. Selecteer boven in het scherm het jaar 

van de ingevoerde beginbalans. De balans van het geselecteerde jaar zal nu worden getoond. Nu 

kunt u uw zojuist ingevoerde beginbalans controleren. 

  



Factureren 
In dit hoofdstuk vindt u de instructie over het factureren en wat daar allebei bij komt kijken. 

Met de facturatiemodule stelt u in een handomdraai uw facturen samen. Vrijwel alle aspecten van 

het factureren zoals factuurdatum, factuurnummer en aantal afdrukken kunt u automatisch door het 

programma laten verzorgen. 

Stuurt u periodiek dezelfde factuur aan debiteuren? Via de module Periodiek voert u eenmalig de 

gegevens voor periodieke facturen, oftewel abonnementen, in waarna deze elke gewenste periode 

worden vervaardigd. 

Lay-out instellen 

Voordat u een factuur gaat maken en kunt versturen, is het belangrijk om uw factuur layout naar 

wens aan te passen. Met InformerOnline kunt u met een paar klikken bijvoorbeeld uw logo 

uploaden. 

Kies links in het menu voor Instellingen en vervolgens Layout editor. Het venster met de beschikbare 

layouts zal worden geopend. U wilt de layout van de factuur aanpassen dus klikt u op Factuur. 

U komt nu in het scherm waar u de layout van de factuur kunt aanpassen. 

 

 

Direct in dit scherm kunt u de plaatsing van zowel het klantadres als uw eigen adresgegevens 

verplaatsen. 

  



Tabblad Algemeen 

Onder tabblad Algemeen vindt u algemene informatie over de betreffende layout zoals het type 

layout en de omschrijving (naam) van de layout. 

 

Goed om te weten is dat onder tabblad Algemeen kunt u een e-mail adres en afzender opgeven. Als 

deze layout wordt gebruikt zal uw klant een e-mail ontvangen van het e-mail adres en de afzender 

dat u hier opgeeft. 

Tabblad Logo 

Via tabblad Logo kunt uw desgewenst uw logo uploaden op de layout. Let er wel op dat het logo een 

.JPG formaat moet zijn en maximaal 2MB groot kan zijn. 

Tabblad Briefpapier 

Via tabblad Briefpapier kunt uw desgewenst uw briefpapier uploaden op de layout. Let er wel op dat 

het logo een .JPG formaat moet zijn en maximaal 2MB groot kan zijn. 

Uw briefpapier kunt u uploaden als u de facturen mailt. Wanneer u de facturen zelf uitprint, hoeft u 

dit uiteraard niet te doen. 

  



Tabblad Opmaak 

Via tabblad Opmaak kunt u onder andere het lettertype en de lettergrootte van de layout wijzigen. 

 

Via tabblad Opmaak kunt u ook uw bedrijfsinformatie op de betreffende layout wijzigen. Door 

middel van tags kunt u bedrijfsinformatie zoals bedrijfsnaam, IBAN, BTW en KvK nummer laten 

tonen. Deze gegevens worden gehaald uit de gegevens die zijn ingevuld bij de administratie 

instellingen. 

Ook kunt u hier “Toon aantallen” en “Toon artikelnummers” aanvinken. Standaard zal er op de layout 

wél aantallen worden getoond maar géén artikelnummers. 

Tabblad Custom CSS 

Via tabblad Custom CSS kunt u, als u weet hoe dat moet, de layout van de factuur laten aanpassen. 

Via CSS kunt u bijvoorbeeld velden laten verwijderen. Indien u geen verstand hebt van CSS maar wel 

wat aan de layout wilt veranderen, kunt u de helpdesk raadplegen door een mail te sturen naar 

helpdesk@informer.nl of via een . 

Tabblad Veldnamen 

Via tabblad Veldnamen kunt u zoals het tabblad al doet vermoeden, de standaard veldnamen van de 

layout aanpassen. 

Mocht u bijvoorbeeld een Engelse layout willen maken, kunt u via Veldnamen bijvoorbeeld het veld 

Factuur veranderen naar Invoice. Na opslaan zal er geen Factuur meer staan maar Invoice. 

  



Verkoopfacturen 

Met InformerOnline is het mogelijk om binnen een paar stappen een factuur aan te maken. 

Factuur maken 

Met  InformerOnline is het maken van een verkoopfactuur makkelijk en snel. Door het overzichtelijke 

scherm kunt u met een paar klikken uw facturen opmaken. 

Kies links in het menu voor Facturen. In dit scherm ziet u alle gemaakte facturen. Indien u een eerste 

factuur maakt is dit overzicht leeg.  Om een nieuwe factuur te maken kiest u voor . 

U komt nu in het onderstaand venster terecht. 

 

Linksboven bij “Selecteer een klant” kunt u een relatie selecteren waarvoor de factuur is. De relaties 

heeft u al aangemaakt. Heeft u dat nog niet gedaan kunt u kiezen voor “Nieuwe relatie” of links in 

het menu via Relaties. 

Rechtsboven staat bij Factuurnummer; Concept. De factuur krijgt pas een nummer wanneer u de 

factuur verzend. De factuurdatum staat standaard op de dag van invoer. Indien gewenst kunt u de 

datum zelf aanpassen.  

Het aantal vervaldagen staat gekoppeld aan de betaalconditie. Het aantal vervaldagen zal dus 

standaard al zijn ingevuld. Indien gewenst kunt u deze zelf aanpassen. 

Referentie is standaard leeg. Indien gewenst kunt u daar zelf een referentie invullen. 

In het veld Betaalconditie kunt u kiezen tussen de standaard aangemaakte betaalcondities. Wilt u zelf 

nog een betaalconditie aanmaken kunt u dat doen onder Instellingen -> Betalingscondities. 

U kunt een standaard bijlage toevoegen aan een factuur, bijvoorbeeld de algemene voorwaarden. 

De bijlage dient u van te voren te uploaden via Instellingen -> Bijlagen. 

  



Rechts in het midden van het venster ziet u de knop Toon extra opties. Onder deze knop bevindt zich 

standaard de mogelijkheden om te switchen tussen exclusief en inclusief BTW. Standaard zal de BTW 

staan op de instellingen die is opgegeven bij de verkoopinstellingen. 

Mocht u meerdere templates hebben voor de factuur kunt u onder Toon extra opties de gewenste 

template layout selecteren. 

 

Bij de Factuurregels kunt u beginnen met de opmaak van de factuur.  

U kunt het aantal opgeven en een omschrijving. Mocht u producten hebben aangemaakt, zal 

InformerOnline zelf suggesties tonen die voldoen aan (een deel van) uw omschrijving. Wanneer u 

een suggestie aanklikt wordt de prijs, BTW percentage en categorie direct ingevuld. Heeft u geen 

producten aangemaakt of geen suggestie aangeklikt, dient u zelf de juiste prijs, BTW percentage en 

categorie te selecteren. Eventueel kunt u desgewenst per factuurregel een kortingspercentage 

opgeven. 

Mocht u een kleine toelichting willen geven op de factuur, kunt u deze toelichting kwijt in het veld 

Opmerking. Onder de Opmerking staat in het voorbeeld de tekst ‘Wij verzoeken u….’. Dit is de tekst 

zoals opgegeven bij de Betalingscondities. Eventueel kunt u de betaalconditie handmatig (alleen voor 

deze factuur) de tekst wijzigen. 

Als de factuur is ingevuld naar wens kiest u rechtsboven voor . U zult nu volgend 

venster te zien krijgen. 

 

U kunt kiezen voor: 

- Nieuwe factuur; U kunt direct weer een nieuwe concept factuur aanmaken 

- Verder met bewerken; Indien u toch nog iets wilt wijzigen op de opgeslagen factuur kunt u kiezen 

voor Verder met bewerken. 

- Naar overzicht; Kiest u deze optie keert u terug naar het scherm Facturen. 

- Verstuur factuur; Kiest u voor deze optie zult u de opgeslagen factuur direct versturen. 

  



Factuur met BTW verlegd 

 

Met InformerOnline is het erg makkelijk om een factuur met BTW verlegd te maken. 

 

Allereerst dien je bij de BTW instellingen een vinkje te zetten bij 'BTW verlegd'. Dit is een vereiste om 

makkelijk een factuur te kunnen maken met BTW verlegd. 

 

 

 

Zodra dit vinkje is gezet bij de BTW instelling 'BTW verlegd' kan de BTW verlegde factuur gemaakt 

worden.  

Zorg er wél voor dat bij de relatie het juiste BTW nummer is ingevuld. 

 

Wanneer de factuur wordt gemaakt, kun je in het tabje met het tandwiel de optie 'BTW verlegd' 

aanvinken. 

 



 

 

Na het vinkje te hebben gezet, worden de BTW velden op de factuur vergrendeld. Deze zijn, door het 

vinkje, niet aan te passen naar 21%, 6% of 0%. De gehele factuur moet namelijk verlegd worden. 

 

 

 

Wanneer de factuur is gemaakt, komt op de factuur automatisch de regel 'De BTW op deze factuur is 

verlegd' te staan. 

 

 

 

De verlegde factuur voldoet nu automatisch aan de eisen die gesteld worden aan een verlegde BTW 

factuur en kan dus worden verstuurd. 

  



Factuur verzenden 

Het voornaamste doel van InformerOnline, is om een papierloze administratie bij te houden. Een 

onderdeel daarvan is om ook je facturen per e-mail te versturen. 

Zoals al vermeld kunt u de factuur, na het opslaan, direct verzenden. 

Ook heeft u de mogelijkheid om in het scherm Facturen meerdere facturen te versturen. 

U vinkt de (concept)factuur of facturen aan die u wilt versturen en kiest linksboven voor . 

Er is zelfs een derde manier waarop u de factuur kunt verzenden.  

Hiervoor klikt u op de factuur, gaat u vervolgens rechtsboven in het scherm naar “Meer” en kiest u 

voor “Verstuur factuur”.  

In alle drie de gevallen komt onderstaand venster tevoorschijn. 

Dit venster verteld u het factuurnummer (wat zeer waarschijnlijk concept is), de klant, datum, bedrag 

en de status van de factuur. Bij aan heeft u een pull-down menu. U vindt daar het e-mail adres dat is 

ingevuld bij de relatie onder E-mail Factuur en bij de contactpersoon.  

Tevens heeft u de optie “Markeer als verzonden”. Kiest u voor deze optie, zal de factuur niet worden 

verzonden naar de klant, maar krijgt deze wel de status verzonden waardoor de factuur een nummer 

krijgt toegekend. 

 

 

Factuur downloaden 

Wilt u toch liever uw factuur versturen via post, dan kunt u ervoor kiezen om de factuur te 

downloaden. Dit werkt bijna hetzelfde als een factuur versturen via de mail. 

U vinkt de factuur of facturen aan die u wilt downloaden en kiest linksboven naast  voor . 

U kunt ook de factuur openen en rechtsboven kiezen voor “Meer”. Daar kiest u voor  “Download 

factuur”.  

In beide gevallen zult u onderstaand venster te zien krijgen. U kunt ervoor kiezen om alles als één 

PDF te downloaden of alle (geselecteerde) facturen als zip. 



Factuur dupliceren 

Als u een reeds gemaakte factuur nogmaals wilt aanmaken, hoeft u niet helemaal de factuur 

opnieuw op te maken. U kunt namelijk de factuur dupliceren. Doet u dit, zal de gehele factuur 

worden gekopieerd. Mocht de gedupliceerde factuur voor een andere klant zijn, hoeft u alleen een 

andere relatie te selecteren. 

Een factuur dupliceren kunt u doen op verschillende manieren.  

In Facturen kunt u de betreffende factuur selecteren (aanvinken) en vervolgens linksboven kiezen 

voor . Tevens is er nog een andere manier waarop u een factuur kunt dupliceren. Hiervoor klikt 

u op de factuur, gaat u vervolgens rechtsboven in het scherm naar “Meer” en kiest u voor “Dupliceer 

factuur”.  

Factuur status controleren 

Elke gemaakte factuur heeft een status binnen InformerOnline. De volgende beschikbare statussen 

zijn beschikbaar: 

- Alle: Als u deze status hebt geselecteerd worden alle facturen weergegeven. 

- Open: Als u deze status hebt geselecteerd worden alleen de openstaande facturen weergegeven. 

- Te incasseren: Als u deze status hebt geselecteerd worden alleen de facturen weergegeven die op - 

betaalconditie Incasso staan. 

- Concept: Als u deze status hebt geselecteerd worden alleen de concept facturen weergegeven. 

- Vervallen: Als u deze status hebt geselecteerd kunt u sorteren op; Alle vervallen facturen, 

Herinnering, Aanmaning, Pre-Incasso en Gereed voor incasso. 

Een factuur krijgt de status vervallen wanneer de opgegeven vervaldatum is bereikt. 

Doordat de facturen een status hebben, heeft u altijd een overzicht beschikbaar over de voortgang 

van de facturen. 

Facturen verwijderen 

Natuurlijk is het binnen InformerOnline ook mogelijk om facturen te verwijderen. 

U kunt zowel concept facturen als facturen met een factuurnummer verwijderen.  

De concept facturen zullen direct in zijn geheel worden verwijderd uit uw administratie. Doordat de 

facturen met een nummer al ‘geboekt’ zijn in uw administratie, kunnen deze niet in zijn geheel 

worden verwijderd. Dit, omdat het simpelweg niet mag van de belastingdienst omdat u dan een ‘gat’ 

heeft in uw boekhouding én omdat wij deelnemer zijn van het keurmerk Zeker Online waardoor 

InformerOnline aan strenge eisen moet voldoen. 

  



Facturen incasseren 

Heeft u met uw klant afgesproken dat u de verkoopfacturen mag incasseren, dan kan dat eenvoudig 

met InformerOnline.  

Als u bij het maken van een factuur de betaalconditie Incasso opgeeft, stelt u uzelf in staat om van 

deze factuur een incassobatch te maken. U kunt namelijk alleen van facturen met betaalconditie 

Incasso een incassobatch maken. 

Als u een incassobatch wilt maken selecteert u de factuur of facturen die u wilt opnemen in deze 

batch. Vervolgens kiest u linksboven voor .  

Heeft geen van de geselecteerde facturen de betaalconditie Incasso dan zult u een venster krijgen 

met de melding “Er zijn geen facturen gevonden waarvoor een incasso batch gemaakt kan worden”. 

Indien bij één of meerdere facturen de betaalconditie Incasso is opgegeven krijgt u  onderstaand 

venster te zien. Wel zijn de financiële gegevens van de klant juist ingevuld én is er een bankrekening 

aangemaakt. Is dat bij u niet het geval, dan zult u een foutmelding zien staan. 

 

 

 

 

 

Wilt u van de geselecteerde factuur alleen een aanbetaling incasseren, veranderd u het bedrag. 

Is de incassobatch naar wens, klikt u op “Selecteer bank”. Daarna zult u onderstaand venster te zien 

krijgen. 

 

Bij Bank zal de standaard bankrekening zijn ingevuld. Heeft u zelf meerdere bankrekeningen 

aangemaakt kunt u hier, indien gewenst, een andere bank selecteren. Tevens geeft u de 

incassodatum op; wanneer de facturen geïncasseerd dienen te worden. Wilt u eerst controleren of 

de incassobatch juist is, kunt u een vinkje zetten bij “Test bestand”. Er zullen dan geen 

boekstukregels worden aangemaakt. 



Creditfactuur maken 

Het kan voorkomen dat u per ongeluk een verkeerde factuur hebt verzonden. U heeft bijvoorbeeld 

een factuur gestuurd voor €1500,-  waar het eigenlijk €1250,- was. In dat geval kunt u ervoor kiezen 

om een creditfactuur te maken. 

Een creditfactuur maken binnen InformerOnline kan op 2 manieren.  

- Door een bestaande factuur te crediteren 

- Zelf een creditfactuur te maken 

Bestaande factuur crediteren 

Het voordeel van een bestaande factuur te crediteren, is dat deze 2 facturen dan automatisch tegen 

elkaar weggeboekt zullen worden. Beide facturen, zowel de originele factuur als de creditfactuur, 

zullen direct de status Betaald krijgen. 

Kies voor het maken van een creditfactuur voor de factuur die u wilt crediteren. In het scherm waar u 

de factuur kunt bewerken, kiest u rechtsboven voor ‘Meer’. Onder ‘Meer’ staan verschillende opties, 

waaronder ‘Maak creditfactuur’. Er zal nu automatisch een concept creditfactuur worden gemaakt 

door InformerOnline.  

Zodra u de creditfactuur gaat verzenden naar een e-mailadres of alleen markeert als verzonden zal 

de creditfactuur automatisch worden weggeboekt tegen de originele factuur. Onderstaande melding 

zal, na het versturen, verschijnen. 

 

Krijgt u deze melding, dan is het goed gegaan en zult u zien dat zowel de originele factuur als de 

creditfactuur direct de status ‘Betaald’ hebben. Vind u dit scherm vervelend om te krijgen, kunt u een 

vinkje zetten bij ‘Deze melding niet meer tonen’ of u kunt bij de gebruikersinstellingen een vinkje 

aanzetten bij ‘Verberg melding creditnota bij verzenden’ 

Handmatige creditfactuur maken 

U kunt er ook voor kiezen om handmatig een creditfactuur te maken. In dat geval kiest u . 

Het invullen van de factuur is hetzelfde als een normale factuur. Het enige wat u anders moet doen is 

bij aantal een min teken op te geven. InformerOnline zal dan zien dat het een creditfactuur betreft 

en zal de factuur ook zo behandelen. 

  



Verkoopfacturen via het verkoopboek 

Het kan voorkomen dat u overstapt van een ander boekhoudprogramma en dus al verkoopfacturen 

heeft gemaakt. De nummering van de verkoopfacturen loopt dan waarschijnlijk anders, dan staat 

ingesteld in InformerOnline. Omdat u de fysieke factuur nog heeft, kunt u deze wel op een andere 

manier importeren in InformerOnline, namelijk via het verkoopboek.  

Ga hiervoor links in het menu naar Geavanceerd en vervolgens 30. Verkoopboek.  

Verkoopfacturen in het verkoopboek uploaden 

U kunt de al gemaakte verkoopfacturen op 2 manieren uploaden. Vervolgens kunt u er voor kiezen 

om meerdere verkoopfacturen in één keer te uploaden via   of per verkoopfactuur te 

uploaden via  en vervolgens Upload document. Kiest u ervoor om een vekoopfactuur te 

uploaden via  dan kunt u de verkoopfactuur direct verwerken. Wanneer u de 

verkoopfacturen upload via  zullen de verkoopfacturen als factuurnummer én status Te 

verwerken hebben in het verkoopboek. Zo weet u direct welke verkoopfacturen u nog moet 

verwerken. 

Verkoopfacturen in het verkoopboek verwerken 

Als u de verkoopfacturen hebt geüpload via  of via  kunt u deze gaan verwerken. 

Heeft u de verkoopfacturen geüpload via  dan dient u eerst te drukken op een verkoopfactuur 

met factuurnummer Te verwerken. Heeft u de verkoopfactuur geüpload via , dan zit u al in 

het scherm om de verkoopfactuur te verwerken. 

Nu kunt u de gegevens die op de factuur staan gaat invoeren in InformerOnline. Heeft u alle 

gegevens naar waarheid ingevuld, kiest u rechtsboven voor “Opslaan”. 

  



Periodieke facturen 

Sommige klanten worden na verloop van tijd vaste klanten. Dat betekent dat u regelmatig facturen 

naar hetzelfde bedrijf, dezelfde afdeling of persoon stuurt. Met InformerOnline kunt u eenvoudig 

periodieke facturen maken en versturen. 

Abonnement soorten 

Voordat u een periodieke factuur gaat aanmaken, kunt u verschillende abonnement soorten 

aanmaken. Dit is niet verplicht, maar is wel noodzakelijk wilt u gebruik maken van de overzichten van 

de periodieke facturen. 

U gaat links in het menu naar Instellingen en vervolgens kiest u voor Abonnementsoorten. U komt nu 

in het scherm van de abonnement soorten terecht.  

Als u een nieuw abonnement soort wilt aanmaken kiest u voor  . U zult nu een nieuw 

abonnement soort kunnen aanmaken. 

In onderstaand voorbeeld ziet u een ingevuld nieuw abonnement soort. U dient 3 velden in te vullen. 

Bij “Code” vult u een code in voor het abonnement soort. Dit kan een afkorting zijn van wat voor 

soort abonnement het is. 

Bij “Naam” vult u een naam in die u wilt gebruiken. Deze naam zult u zien staan wanneer u een 

abonnement soort selecteert. 

Bij “Omschrijving” vult u een eenvoudige omschrijving in met informatie over het abonnement. 

Indien u alle velden naar wens heeft ingevuld klikt u op “Opslaan”. 

  



Periodieke factuur maken 

Zoals gezegd kan het voorkomen dat u vaste klanten krijgt die elke vaste periode dezelfde producten 

of dienst bij u afneemt. Voor dit soort klanten kunt u een periodieke factuur aanmaken. 

Het voordeel van een periodieke factuur is dat u niet zelf elk periode de factuur zelf hoeft te maken. 

InformerOnline zal dit voor u doen. 

U kiest links in het menu voor Periodiek en vervolgens . Het scherm voor het aanmaken van 

een periodieke factuur zal nu worden geopend. 

Het bovenste gedeelte van het aanmaken van een periodieke factuur is hetzelfde als bij het maken 

van een normale factuur. Dit deel zal dus niet worden behandeld. 

Bij het maken van een periodieke factuur kunt u, ten opzichte van een normale factuur, periodieke 

instellingen opgeven.  

 

U kunt de volgende periodieke instellingen opgeven: 

- Abonnement soort; Dit veld is niet verplicht om in te vullen. Echter is het wel wenselijk om dit veld 

in te vullen. Aan de hand van de (verschillende) abonnement soorten zullen de overzichten van de 

periodieke factuur worden gegenereerd.  

- Frequentie; In het veld frequentie kunt u de periode van het abonnement opgeven. Als er een klant 

bijvoorbeeld elke maand dezelfde producten afneemt, zet u de frequentie op Maand. 

- Ingangsdatum; Standaard zal in dit veld de datum van vandaag staan ingevuld. Indien het 

abonnement op een andere datum begint, kunt u de datum handmatig aanpassen. 

- Volgende factuurdatum; In dit veld staat de datum waarop de volgende factuur wordt gemaakt. 

Standaard zal ook hier de datum van vandaag staan ingevuld. Wanneer u een datum in het verleden 

selecteert zullen de facturen met terugwerkende kracht worden aangemaakt, rekening houdende 

met de opgegeven frequentie. 

- Einddatum; Indien het abonnement gaat stoppen, vult u hier de einddatum in. Vanaf die datum 

zullen er geen facturen meer worden aangemaakt. 

- Verstuur maximaal;  Als u deze optie aanvinkt, zal InformerOnline maximaal, het door u ingevulde 

cijfer, facturen aanmaken. Is dit uitgevinkt, dan zal de periodieke factuur doorlopen tenzij er een 

einddatum is opgegeven. 

- Automatisch verzenden; Van de aangemaakte periodieke facturen zullen standaard concept 

facturen worden aangemaakt. Dit betekend dat u de facturen nog handmatig dient te versturen. 

Indien u “Automatisch factureren” aanvinkt, zal InformerOnline de factuur na aanmaken, direct 

versturen. Wel dient er bij de opgegeven relatie een e-mail factuur zijn opgegeven. Als de periodieke 

factuur naar wens is ingevuld, klikt u rechts bovenaan op “Opslaan”. 

  



Periodieke facturen sorteren 

Heeft u veel periodieke facturen en wilt u graag weten hoeveel periodieke facturen een bepaald 

abonnement soort hebben, kunt u de periodieke facturen sorteren. 

 

Bovenstaand voorbeeld vindt u rechtsboven in het scherm “Periodiek”. U kunt hier sorteren op de 

aangemaakte abonnement soorten of op actieve, beëindigde of alle periodieke facturen. 

  



SnellerBetaald™ 
Uw liquiditeit verbeteren, doet u o.a. door een betere controle op de openstaande facturen. Met 

Informer Sneller Betaald™ zit u bovenop uw te ontvangen betalingen! Vanuit een schematisch 

overzicht heeft u volledige controle over de openstaande posten. Aanmaningen worden via 

meerdere kanalen aangeboden en een factuur kan met een simpele klik worden doorgestuurd naar 

het incassobureau. 

Aanmaning instellingen 

Voordat u start met aanmanen, kunt u de standaardmails voor aanmaningen vastleggen. Deze 

teksten worden gebruikt voor het versturen van herinnering of aanmaning. 

Links in het menu kiest u voor Instellingen en vervolgens “Aanmaningen”. Het scherm met de 

verschillende aanmaningen zal worden geopend. Standaard zullen de mails en het aantal dagen al 

zijn ingesteld. 

 

U kunt een aanmaning aanpassen door deze aan te klikken. In het voorbeeld zal de herinnering 

worden aangepast. In dit scherm kunt u zowel het onderwerp van de mail als de mail zelf aanpassen. 

Let hierbij wel op dat u de tags {overview}  en {company name} laat staan. Hierin worden de 

vervallen facturen uiteindelijk weergegeven. Desgewenst kunt u ook een bericht maken voor een 

mislukte incasso. Bij ‘Dagen na vervaldatum’ staat standaard 2 ingevuld. In dit geval kunt u 2 dagen 

nadat de factuur de vervaldatum heeft bereikt, de herinnering versturen. Wilt u liever direct de 

herinnering kunnen versturen, vult u geen 2 maar 0 in. Ditzelfde kunt u doen bij o.a. de aanmaning. 

Bent u klaar met de aanpassingen, kiest u voor “Opslaan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Aanmaningen versturen 

Als de verkoopfacturen de vervaldatum hebben bereikt, worden deze facturen beschikbaar voor het 

versturen van herinneringen en aanmaningen. In InformerOnline heet deze functie SnellerBetaald™. 

Deze functie vindt u links in het menu boven Relaties. Het venster van SnellerBetaald™ zal nu worden 

geopend. 

Binnen InformerOnline wordt gebruik gemaakt van 5 verschillende fases: 

-  Fase 1: Vervallen; In deze fase komen verkoopfacturen te staan die de vervaldatum hebben bereikt 

en dus de status ‘Vervallen’ hebben. Standaard kunt u 2 dagen na de vervaldatum een herinnering 

sturen. Na het versturen van de herinnering zal de factuur terecht komen in fase 2. 

- Fase 2: Herinnering; In deze fase vindt u de facturen waar u inmiddels een herinnering van hebt 

gestuurd. Standaard kunt u, als de factuur nog niet is betaald, een week na het versturen van de 

herinnering kiezen voor het versturen van een aanmaning. Na het versturen van de aanmaning zal de 

factuur terecht komen in fase 3. 

- Fase 3: Aanmaning; In deze fase vindt u de facturen waar u inmiddels een aanmaning van hebt 

gestuurd. Standaard kunt u, als de factuur nog niet is betaald, 14 dagen na het versturen van de 

aanmaning kiezen voor het versturen van een pre-incasso. Dit is de laatste fase voordat de factuur 

wordt doorgestuurd naar het incassobureau. De incassokosten worden voor u  volgens de wettelijk 

regelgeving alvast berekend (met een minimum van € 40,-) en met de laatste aanmaning als indicatie 

meegestuurd mocht het tot incasso komen. Bovendien wordt de pre-incasso aanmaning niet alleen 

per e-mail, maar ook door ons per post en per sms verstuurd. Voor de pre-incasso aanmaning betaalt 

u € 2,50 per factuur wanneer u van deze ondersteunende dienst gebruik wenst te maken. 

- Fase 4: Payt Online Incasso; Na het vervallen van de pre-incasso, is het advies om gebruik te maken 

van de Payt incasso service. Ervaring leert dat de kans op betaling na 60 dagen immers halveert! . U 

selecteert de facturen en vervolgens worden deze doorgestuurd naar Payt Online Incasso. Informer 

rekent hiervoor € 20,- per factuur, ongeacht de hoogte van het te incasseren bedrag. Met de 

minimale wettelijke incassokosten die u kunt doorberekenen wordt deze vergoeding ruim gedekt. De 

vervolg stappen in deze stap kun u online managen in de portal van Payt waar u automatisch in 

doorverwezen wordt. 

Door deze 5 fases heeft u altijd een duidelijk overzicht van de herinneringen en aanmaningen die u 

moet versturen. 

  



Fase 1 en fase 2. 

Onderaan de pagina vindt u Fase 1. Zoals eerder gemeld komen verkoopfacturen die de vervaldatum 

hebben bereikt hier te staan. U kunt standaard 2 dagen na de vervaldatum een herinnering 

versturen. Indien gewenst kunt u het aantal dagen aanpassen via Instellingen -> Aanmaningen. Daar 

kunt u ook direct de layout van de mail aanpassen. 

 

Zoals u in bovenstaand voorbeeld kunt zien staan er 2 vervallen verkoopfacturen in fase 1, toevallig 

allebei van KPN Telecom. Eén factuur is inmiddels al 2 dagen (of meer) vervallen, de andere factuur 

nog niet. Rechts kunt u via ‘Verstuur herinnering’ de herinneringsmail versturen. Als er meerdere 

facturen vervallen zijn van één relatie, dan zullen alle vervallen facturen van deze relatie worden 

meegenomen in de herinneringsmail. 

Wanneer u direct van alle vervallen facturen een herinnering wilt versturen, kiest u voor ‘Verstuur 

alles’. 

Naast ‘Verstuur herinnering’ ziet u de status van de factuur staan. Wanneer u met uw cursor op de 

status gaat staan krijgt u meer informatie over de betreffende factuur. 

 

U ziet bijvoorbeeld de betalingsconditie van de factuur, aantal dagen open én heel handig; De status 

volgens SnellerBetaald. Status volgens SnellerBetaald houdt in dat de factuur eigenlijk al in een 

andere fase zou moeten zitten, dan waar de factuur zich nu in bevindt. In bovenstaand voorbeeld zou 

de factuur 2016-0005 niet in fase 1: Vervallen moeten staan, maar in fase 2: Herinnering. 

Dezelfde procedures hanteert InformerOnline voor fase 2: Herinnering. 

Fase 3: Aanmaning 

Wanneer een factuur in fase 3: Aanmaning staat, staat u op het punt om een pre incasso te 

versturen. Dit kan standaard een week na het versturen van de aanmaning. Zoals eerder uitgelegd zal 

er, met het versturen van de pre incasso mail, een brief per post en een sms worden verstuurd naar 

de klant. Voor het versturen van de pre incasso zult u netjes een melding krijgen dat aan de actie 

extra kosten zitten verbonden. 



 

 

Fase 4: Pre incasso 

Facturen die in fase 4: Pre incasso staan, zijn na 14 dagen gereed om door te sturen naar Payt Online 

Incasso. Dit is een online incassobureau waar InformerOnline nauw mee samenwerkt. Indien u 

hiervan gebruikt gaat maken worden de incassokosten volgens de wettelijke regelgeving berekend 

(met een minum van €40,-). 

Fase 5: Payt Online Incasso 

De facturen aanwezig in fase 5: Payt Online Incasso zijn doorgestuurd naar Payt. Zij zullen de 

openstaande factuur gaan incasseren, zodat u alsnog uw geld krijgt.  



Inkoopfacturen 
In dit hoofdstuk vindt u de instructie over het aanmaken en verwerken van inkoopfacturen en de 

verschillende mogelijkheden waarop u dit kunt doen. In InformerOnline is het namelijk mogelijk om 

zowel inkoopfacturen als bonnetjes (zoals tankbonnetjes) te verwerken. 

Het is mogelijk om de inkoopfacturen op verschillende manieren te uploaden, of door te sturen naar 

InformerOnline. 

Inkoopfacturen uploaden 

Zoals gezegd is het mogelijk om inkoopfacturen te uploaden.  

Het is mogelijk om via een aantal manieren de inkoopfacturen te uploaden of te versturen naar de 

boekhouding. 

1) SmartCollect™ 

2) E-mail 

3) Foto&Go™ 

4) Handmatig  



Inkoopfacturen uploaden via SmartCollect™ 

Inkoopfacturen zijn onder andere te uploaden via SmartCollect™. SmartCollect™ is een app, te 

activeren via de App Store binnen InformerOnline, die ervoor zorgt dat de inkoopfacturen ophaalt bij 

verschillende leveranciers. Met SmartCollect™ heeft u de keuze uit ruim 150 leveranciers, waaronder 

Bol.com, Vodafone, Staples en DHL.  

Door SmartCollect™ te activeren, hoeft u zelf dus niet meer in te loggen bij de verschillende 

leveranciers om de facturen te downloaden en te uploaden in InformerOnline. Dit gebeurd allemaal 

automatisch voor u. 

SmartCollect™ maakt van de factuur dan ook automatisch een UBL factuur, wat weer van pas komt 

bij het automatisch verwerken van de inkoopfactuur. Hierover later meer. 

Let op: De App SmartCollect™ kost €0,35 per opgehaalde factuur. 

Inkoopfacturen uploaden via E-mail 

In het kopje E-mailinstellingen is al uitgelegd hoe u een Informer E-mailadres kunt aanmaken.  

Dit E-mailadres kunt u gebruiken om uw inkoopfacturen naartoe te sturen.  

Soms zit er bij de mail een extra bestand, een XML file. Deze file is de zogeheten UBL factuur, wat van 

pas komt bij het automatisch verwerken van de inkoopfactuur. 

Inkoopfacturen uploaden via de Foto&Go™ 

Het is mogelijk om met de InformerOnline App uw inkoopfacturen (of bonnetjes) te fotograferen en 

te uploaden naar InformerOnline.  

Hoe dit moet, wordt uitgelegd in het help item Foto maken of uploaden. 

Inkoopfacturen handmatig uploaden 

Handmatig uploaden kan op twee verschillende manieren. Allereerst kiest u links in het menu voor 

Uitgaven. Vervolgens kunt u er voor kiezen om meerdere inkoopfacturen in één keer te uploaden via  

 of per inkoopfactuur te uploaden via  en vervolgens Upload document. Kiest u ervoor 

om een inkoopfactuur te uploaden via  dan kunt u de inkoopfactuur direct verwerken. 

Wanneer u de inkoopfacturen upload via  zullen de inkoopfacturen als factuurnummer én 

status Te verwerken hebben bij de uitgaven. Zo weet u direct welke inkoopfacturen u nog moet 

verwerken. 

  



SmartDetect™ 

Het kan natuurlijk voorkomen dat er bij de inkoopfactuur geen UBL factuur zit, waardoor deze 

facturen handmatig moeten worden overgetikt om deze te boeken. Hiervoor is de SmartDetect™ aan 

te zetten via de App Store binnen InformerOnline.  

UBL staat voor Universal Business Language. Een UBL is een .xml bestand bij de inkoopfactuur waar 

de gegevens van de inkoopfactuur al digitaal in staan. Door deze UBL weet InformerOnline precies 

welke gegevens waar ingevuld moeten worden. 

SmartDetect™ zorgt ervoor dat alle inkoopfacturen zonder UBL, omgezet worden naar UBL facturen. 

Van de normale factuur maakt SmartDetect™ dus een UBL factuur. 

Het handmatig verwerken van een UBL factuur gaat al snel. Maar een UBL factuur in combinatie met 

de BoekRobot™  zal het proces drastisch versnellen. De factuur wordt namelijk automatisch 

verwerkt. Zowel de BoekRobot™ als het handmatig verwerken van een UBL factuur wordt in het 

volgend hoofdstuk uitgelegd. 

Let op: De App SmartDetect™ kost €0,35 per omgezette factuur. 

 

 

  



Inkoopfacturen verwerken 

Inkoopfacturen samenvoegen 

Binnen InformerOnline is het mogelijk om inkoopfacturen samen te voegen. Het kan natuurlijk 

voorkomen dat je per ongeluk een /inkoopfactuur die uit meerdere pagina's bestaat, per pagina hebt 

geupload. 

 

Om inkoopfacturen samen te voegen vink je de 2( of meerdere) facturen aan. In onderstaand 

voorbeeld gaat het om 2 facturen. 

 

Bovenin het lint staat links naast het prullenbakje een icoon met 2 papiertjes. Dit is de 'samenvoegen' 

knop. 

 

 

 

Na de facturen te hebben geselecteerd, en te hebben geklikt op het samenvoeg icoontje, zal je 

moeten aangeven welke van de gekozen documenten de daadwerkelijke factuur is. 

 

 

 

Na de factuur te hebben geselecteerd, en te hebben gekozen voor "Voeg samen". zullen de facturen 

zijn samengevoegd. 

Bij het openen van de factuur zul je zien dat er een bijlage is toegevoegd. 

 

 



 

 

Binnen de factuur kun je nu switchen tussen de verschillende bijlages. 

 

  



Automatisch inkoopfacturen verwerken 

Inkoopfacturen verwerken via de BoekRobot™ 

Inkoopfacturen zijn automatisch te verwerken via de Informer BoekRobot™. Wel dient er bij de 

inkoopfactuur een UBL factuur bij te zitten. Alleen in dat geval kan de BoekRobot™ de factuur 

verwerken. 

BoekRobot™ instellingen 

De BoekRobot™ instellingen zijn te vinden via Instellingen -> BoekRobot™. 

 

Wilt u gebruik maken van de BoekRobot™ moet u ervoor zorgen dat deze Actief is. 

U kunt instellen hoeveel inkoopfacturen er handmatig geboekt moeten worden, voordat de 

BoekRobot™ facturen van de betreffende leverancier automatisch gaat boeken. Dit is om te 

voorkomen dat er spookfacturen automatisch in uw boekhouding worden geboekt. In onderstaand 

voorbeeld is dit ingesteld op 1 factuur. 

 

Tevens kan er aangegeven worden of er een controle moet plaatsvinden op gemiddelde waarde. 

 

Zet u dit aan, dan kunt u in het volgend vakje het percentage invullen. Het getal wat daar ingevuld 

wordt, is het percentage wat hoeveel het bedrag van de inkoopfactuur mag afwijken. 

 

Voorbeeld: Het percentage is ingesteld op 10% (zoals bovenstaand voorbeeld). Er zijn 3 facturen van 1 

leverancier. Eén factuur van €100,- incl. BTW is handmatig geboekt. De tweede factuur (met hetzelfde 

bedrag als factuur 1) is automatisch geboekt (zoals aangegeven in de BoekRobot™ instellingen). De 

derde factuur is €120,- incl. BTW. Deze zal nu niet automatisch worden geboekt, omdat het bedrag 

meer dan 10% afwijkt van de voorgaande facturen van deze leverancier. 

  



Leveranciers uitsluiten 

Het kan natuurlijk voorkomen dat u facturen van bepaalde leveranciers niet automatisch wilt laten 

boeken door de BoekRobot™. In dat geval kunt u deze leveranciers uitsluiten voor de BoekRobot™. 

 

U kunt de leverancier opzoeken en kiezen voor Voeg toe. De betreffende leverancier zal dan in de 

lijst met uitgesloten leveranciers komen te staan en deze zullen niet worden meegenomen door de 

BoekRobot™. 

Wilt u leveranciers die u heeft uitgesloten toch wel laten meenemen door de BoekRobot™, kunt u op 

het prullenbakje klikken om de uitsluiting van de leverancier op te heffen. 

 Automatisch UBL facturen verwerken via de BoekRobot™ 

Door een factuur met UBL te sturen naar de boekhouding zal de factuur komen te staan bij de 

Uitgaven/Inkoopfacturen. 

Zoals hierboven opgegeven dient er 1 inkoopfactuur handmatig geboekt te worden, wil 

InformerOnline de inkoopfacturen van de crediteur automatisch kunnen boeken. Hoe een 

inkoopfactuur handmatig verwerkt kan worden, wordt later uitgelegd. 

Als de inkoopfacturen automatisch worden geboekt, bestaan er verschillende icoontjes om iets 

duidelijk te maken aan de klant. 

  



: Dit betekend dat de UBL inkoopfactuur niet is geboekt. Voornaamste reden zal zijn dat er 

nog niet genoeg inkoopfacturen zijn van deze crediteur om de inkoopfactuur automatisch te boeken. 

Na hoeveel inkoopfacturen de BoekRobot™ automatisch mag boeken, is opgegeven bij de 

BoekRobot™ instellingen. 

: Dit betekend dat de UBL inkoopfactuur handmatig is geboekt. Dit is te herkennen aan het 

poppetje naast UBL in het blauwe icoontje. 

: Dit betekend dat de UBL inkoopfactuur automatisch is geboekt. Dit is te herkennen aan 

het vinkje naast UBL in het blauwe icoontje. 

: Dit betekend dat de UBL inkoopfactuur automatisch is geboekt, maar dat er een groter 

verschil is geconstateerd dan is opgegeven bij de BoekRobot™ instellingen. Dit is te herkennen aan 

het gele uitroep tekentje naast UBL in het blauwe icoontje. 

: Dit betekend dat de UBL inkoopfactuur niet geboekt kon worden. Voornaamste reden zal 

zijn dat deze inkoopfactuur al is verwerkt in de boekhouding. Dit is te herkennen aan het 

uitroepteken in het rode icoontje.  



Handmatig UBL facturen verwerken 

Als u een factuur hebt ontvangen met UBL zult u dat zien in uw overzicht bij de inkoopfacturen.  

Achter Te verwerken zal namelijk UBL komen te staan, zoals onderstaand voorbeeld. 

 

 

Als u op Te verwerken klikt, zult u zien dat u de inkoopfactuur niet meer zelf hoeft te verwerken maar 

dat de UBL alle (gevonden) gegevens al voor u heeft ingevuld. Bij relatie Informer International is bij 

de financiële gegevens ingevuld bij “Grootboekrekening inkoop facturen” dat inkoopfacturen 

automatisch geboekt kunnen worden op 4100 – Huur bedrijfspand.  Daardoor is de categorie al direct 

ingevuld, en hoeft deze niet meer handmatig gekozen te worden. 

 

Nu hoeft u alleen nog maar de inkoopfactuur te controleren op onjuistheden. Staan er geen 

onjuistheden meer, kunt u rechtsboven kiezen voor “Opslaan”. De factuur is nu verwerkt en staat nu 

met de juiste gegevens tussen de Uitgaven. 

  



Inkoopfacturen verwerken via OCR 

Voor het verwerken van de inkoopfacturen kunt u gebruiken maken van UBL maar ook van de in 

InformerOnline beschikbare module OCR (ook wel Scan & Herken genoemd). De module OCR is te 

activeren links in het menu via Instellingen en vervolgens “App store”. De kosten van OCR is €10,- per 

maand. 

De werking van OCR is vrijwel hetzelfde als dat van UBL. Het nadeel van OCR ten opzichte van UBL is 

dat OCR minder betrouwbaar is. Waar UBL een digitale factuur is, is OCR simpelweg een scanner die 

uw inkoopfactuur scant. Gemiddeld wordt er zo’n 60% van de inkoopfactuur herkend. 

De OCR werkt aan de hand van het IBAN, KvK en BTW nummer. Het is dus essentieel dat deze 

gegevens bij de relaties zijn ingevuld als u de module OCR hebt geactiveerd. Heeft u deze gegevens 

niet ingevuld, zult OCR bij u niet naar behoren werken. In volgend voorbeeld kunt u een 

inkoopfactuur zien die is herkend door de OCR functie en voor zover mogelijk direct is ingevuld. 

 

Aan de hand van het KvK nummer en het BTW nummer heeft de OCR de gegevens zoals leverancier, 

factuurdatum, factuurnummer en het bedrag al herkend en voor u ingevuld. Net zoals met UBL is ook 

de categorie al ingevuld. Dit is opgegeven bij de relatie bij de financiële gegevens. 

De splitsing van de factuurregels en de omschrijving zijn niet herkend door de OCR en deze dient u 

nog zelf in te vullen. 

Als alle gegevens goed zijn ingevuld kiest u voor “Opslaan”. De factuur is nu verwerkt en staat nu met 

de juiste gegevens tussen de Uitgaven. 

Naast de UBL mogelijkheden, kan het zijn dat er gebruik wordt gemaakt van OCR. Ook daar zijn 

icoontjes voor. 

: Dit betekend dat de OCR aan het scannen is naar informatie. Dit is te herkennen aan het 

loadertje naast OCR in het grijze icoontje. 

: Dit betekend dat de OCR klaar is met scannen naar informatie. Nu kan de inkoopfactuur 

worden verwerkt. Dit is de herkennen aan het poppetje naast UBL in het grijze icoontje. 

: Dit betekend dat de inkoopfactuur handmatig is verwerkt met hulp van de OCR. Dit is te 

herkennen aan het witte poppetje in het blauwe icoontje. 



Inkoopfacturen verwerken via een voorkeursboeking 

Het kan natuurlijk voorkomen dat u wekelijks, maandelijks of jaarlijks precies dezelfde factuur krijgt 

van een leverancier. Denk hierbij aan het mobiele telefonie abonnement. Omdat deze factuur elke 

keer weer hetzelfde is, weet u van tevoren al wat u moet invullen bij het verwerken van de 

inkoopfactuur. 

In zulke gevallen kunt u ervoor kiezen om een voorkeursboeking aan te maken. Een 

voorkeursboeking is een boeking die zichzelf al invult met de door u vooraf opgegeven instellingen. 

Hierdoor kan het verwerken van inkoopfacturen zich versnellen. 

Kies links in het menu voor Instellingen en vervolgens Voorkeursboekingen.  

U kunt voorkeursboekingen aanmaken voor een memoriaal boeking en voor een inkoop boeking. In 

dit geval gaan wij een inkoop voorkeursboeking maken, dus kiezen wij voor Voorkeursboekingen 

inkoop en vervolgens . Het venster voor het aanmaken van een voorkeursboeking zal 

worden geopend. 

 

Bij Code vult u de afkorting van de voorkeursboeking in. Gaat het bijvoorbeeld om een telefonie 

voorkeursboeking vult u hier TEL in. 

In het veld Omschrijving vult u de omschrijving van de voorkeursboeking in. Deze omschrijving zult u 

wanneer u een voorkeursboeking selecteert. 

U kunt uitgaan van een Uitgangsbedrag of van een Uitgangspercentage. Wanneer het bedrag van de 

inkoopfactuur altijd gelijk is, kunt u een Uitgangsbedrag opgeven. Verschilt het bedrag, dan kunt u 

kiezen voor een Uitgangspercentage. De bedragen worden door InformerOnline automatisch 

berekend aan de hand van het nog op te geven bedrag bij de inkoopfactuur. 

Na deze gegevens ingevuld te hebben kunt u de factuurregels gaan ‘aanmaken’. Deze factuurregels 

worden, na het selecteren van de voorkeursboeking, automatisch voor u ingevuld. 

Gaat het om een factuur van uw mobiele telefonie abonnement kunt u bijvoorbeeld kiezen voor 

grootboekrekening 4330 (Telecommunicatie). Bij omschrijving vult u de omschrijving in die er op de 

factuur staat (bijvoorbeeld Maandelijks abonnement telefoonkosten). U vult het bedrag in (of 

percentage) en het BTW type. Het BTW bedrag zal automatisch worden berekend aan de hand van 

het bedrag. 

 



Hieronder vindt u een voorbeeld wat uitgaat van een Uitgangsbedrag: 

 

Hieronder vindt u een voorbeeld wat uitgaat van een Uitgangspercentage:  

 

 

Zoals u ziet is er nu een Uitgangspercentage opgegeven. 50% van het factuurbedrag zal worden 

geboekt op 4330 (Telecommunicatie) en de andere 50% zal worden geboekt op 4300 

(Kantoorbenodigdheden). 

  



Als u nu de inkoopfactuur gaat verwerken kunt u in het rechtermenu de voorkeursboeking 

selecteren. Hier selecteert u de voorkeursboeking TEL. 

 

Door de voorkeursboeking te selecteren worden de factuurregels automatisch ingevuld, aan de hand 

van de opgegeven instellingen bij deze voorkeursboeking. Bij de voorkeursboeking TEL werd 

uitgegaan van een Uitgangspercentage. Beide regels hebben 50% ‘gekregen’ met 21% BTW. Zoals u 

ziet zijn er na selecteren van de voorkeursboeking, 2 regels aangemaakt, allebei met 50% van het 

totaalbedrag van de factuur. 

 

Door voorkeursboekingen kunt u het boeken van de inkoopfacturen nog meer versnellen, zodat u 

minder tijd hoeft te steken in uw administratie. 

  



Handmatig verwerken van inkoopfacturen 

Als u de inkoopfacturen hebt geüpload via  of via  kunt u deze gaan verwerken. 

Heeft u de inkoopfacturen geüpload via  dan dient u eerst te drukken op een inkoopfactuur 

met factuurnummer Te verwerken. Heeft u de inkoopfactuur geüpload via , dan zit u al in het 

scherm om de inkoopfactuur te verwerken. 

In dit scherm kunt u de gegevens overnemen, zoals deze op de inkoopfactuur al staan ingevuld. 

In het voorbeeld hieronder zijn de gegevens ingevuld zoals op de inkoopfactuur staat.  

 

 

 



Bijlages toevoegen 

Het is mogelijk om bijlages toe te voegen aan inkoopfacturen. Het kan natuurlijk voorkomen dat je de 

algemene voorwaarden wilt toevoegen aan de factuur, zodat je deze altijd bij de hand hebt. 

Na het uploaden van een inkoopfactuur kun je, als je deze gaat verwerken, bij de preview van de 

inkoopfactuur een bijlage toevoegen. 

 

 

 

Na op het upload knopje te hebben geklikt, kom je in onderstaand venster terecht. Hier kun je één of 

meerdere bijlages toevoegen. 

 

 

 



Nadien zul je zien dat de gekozen bijlages zijn toegevoegd aan de inkoopfactuur. 

 

 

Inkoopfactuur roteren 

Soms kan het wel eens handig zijn om een inkoopfactuur te roteren. Binnen InformerOnline is dat 

mogelijk. 

In de preview van de inkoopfactuur heb je naast het download- en verwijder knopje de knop 

'roteren'. 

 

 

Na rotatie zal de inkoopfactuur een kwartslag met de klok meedraaien. 

 

 

 

Zo is de gehele inkoopfactuur te roteren. 

 



Opties actiebalk tijdens verwerken inkoopfactuur 

Tijdens het verwerken van een inkoopfactuur heeft u rechtsboven een viertal opties. Deze opties 

wordt de actiebalk genoemd. Elke optie heeft zijn eigen functie. 

 

Verwijderen; Indien een inkoopfactuur dubbel in de administratie is opgenomen kunt u via 

“Verwijderen” de geopende nog te verwerken inkoopfactuur verwijderen. 

Overslaan; U kunt ervoor kiezen om de geopende inkoopfactuur op een later moment te verwerken. 

Indien u dat wilt, kiest u voor “Overslaan”. De eerst volgende nog te verwerken inkoopfactuur zal 

worden geopend. 

Opslaan; Als de inkoopfactuur juist is verwerkt, kunt u de inkoopfactuur opslaan. 

Verplaats factuur 

Het kan natuurlijk voorkomen dat u een inkoopfactuur in de verkeerde administratie hebt geüpload 

of dat u per ongeluk een bonnetjes als inkoopfactuur hebt aangezien. 

Voor dit soort gevallen kunt u bij het verwerken van de factuur kiezen voor “Verplaats factuur” 

 

Verplaats gebruikt u als u de factuur wilt verplaatsen naar een andere administratie (indien 

beschikbaar). 

Naar bonnetjes gebruikt u als de geopende factuur toch eigenlijk een bonnetje is. 

Het verschil tussen een bon en factuur is een tank of pin bon. Een bon heeft namelijk geen 

factuurnummer. 

Naar Archief gebruikt u als het document bijvoorbeeld geen factuur is maar algemene voorwaarden. 

Dan kunt u deze opslaan in het archief onder de betreffende relatie.  



Inkoopfactuur status controleren 

Elke verwerkte inkoopfactuur heeft een status binnen InformerOnline. De volgende beschikbare 

statussen zijn beschikbaar: 

- Alle: Als u deze status hebt geselecteerd worden alle inkoopfacturen weergegeven. 

- Openstaand: Als u deze status hebt geselecteerd worden alleen de openstaande inkoopfacturen 

weergegeven. 

- Vervallen: Als u deze status hebt geselecteerd worden alleen de vervallen inkoopfacturen 

weergegeven. 

- Betaald: Als u deze status hebt geselecteerd worden alleen de betaalde inkoopfacturen 

weergegeven. 

- Te verwerken: Als u deze status hebt geselecteerd worden alleen de nog te verwerken 

inkoopfacturen weergegeven.. 

Een inkoopfactuur krijgt de status vervallen wanneer de opgegeven vervaldatum is bereikt. 

Doordat de inkoopfacturen een status hebben heeft u altijd een overzicht beschikbaar over de 

voortgang van de inkoopfacturen. 

  



Inkoopfacturen betalen 

Waar voor de verkoopfacturen een incassobatch kan worden gemaakt, kan dat bij de inkoopfacturen 

met een betaalbatch. 

Het kan zijn dat u leveranciers een machtiging tot automatische incasso hebt gegeven. In dat geval 

kunt u bij de financiële relatiegegevens aanvinken dat u een machtiging hebt afgegeven. De facturen 

van deze leverancier(s) kunnen niet worden meegenomen in de betaalbatch. Alle inkoopfacturen van 

deze leveranciers zullen de status “Machtiging” krijgen, zodat u duidelijk overzicht hebt van 

automatische incasso’s en handmatig te betalen inkoopfacturen. 

U kunt zelf een betaalbatch maken door de door u te betalen inkoopfacturen te selecteren en 

vervolgens te kiezen voor . Het volgend venster zal nu tevoorschijn komen. 

  

Alle geselecteerde inkoopfacturen zullen worden getoond. Indien gewenst kunt u het te betalen 

bedrag per factuur wijzigen. Als alles naar wens is ingevuld kiest u “Selecteer bank”. 

Het volgend venster zal nu worden getoond. 

 

In dit scherm selecteert u de bank (indien u er meerdere heeft) en de datum waarop de 

inkoopfacturen betaald dienen te worden. Wilt u eerst controleren of de betaalbatch juist is, kunt u 

een vinkje zetten bij “Test bestand”. Er zullen dan geen boekstukregels worden aangemaakt. 

  



Betalingen 
Binnen InformerOnline is het natuurlijk ook mogelijk om uw bankmutaties te verwerken. 

InformerOnline heeft dit zo simpel maar helder mogelijk geprobeerd te maken met de BankTimeline, 

waardoor u veel tijd kunt besparen met het registreren van uw af –en bijschriften. Natuurlijk kunt u 

de betalingen ook handmatig verwerken. 

BankTimeline betalingen 

Voordat u uw bankmutaties kunt uploaden in InformerOnline dient u een bankrekening aan te 

maken. Hoe u dit kunt doen, wordt uitgelegd in Bankrekening toevoegen. Als u een bankrekening 

heeft aangemaakt, kiest u links in het menu voor Betalingen. U komt nu in het venster van de 

BankTimeline. 

Omdat u nog geen bankmutaties hebt ingelezen zult u de melding “Er zijn geen mutaties gevonden” 

zien staan.  

Linksboven in het scherm ziet u uw aangemaakte banken. Heeft u meerdere bankrekeningen 

aangemaakt, zult u hier dus ook meerdere banken hebben staan. 

 

Tevens staat, naast de beschikbare banken, de knop “Naar kasbetalingen”. Heeft u aankopen of 

betalingen niet via de bank, maar via de kas ontvangen, dan kunt u deze via de kasbetaling invoeren. 

Deze handleiding gaat er van uit dat u de bankmutaties al van uw bankaccount hebt gedownload. 

Linksboven selecteert u de bank waar u de bankmutaties van wilt uploaden in InformerOnline.  

Bankmutaties uploaden 

Gaat u uw bankmutaties uploaden in InformerOnline, kiest u rechtsboven voor . 

U komt nu in volgend venster terecht. In dit venster kunt u in het gestreepte vak uw bankmutatie 

bestand uploaden.  

Let op: InformerOnline ondersteund voor normale betaalrekeningen alleen MT940, MT940 

structured en CAMT.053. InformerOnline adviseert om het CAMT.053 formaat te gebruiken.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Bankmutaties verwerken 

Informer BankRobot™ 

Binnen InformerOnline is het mogelijk om uw bankmutaties automatisch te laten afboeken. Dit zal 

het proces van het verwerken van de bankmutaties versnellen. 

BankRobot™ facturatie match 

De af- en bijschriften van in- en verkoopfacturen zullen automatisch worden afgeboekt als er door de 

BankRobot™ een match kan worden gemaakt. De BankRobot™ maakt een match op het 

factuurnummer en bedrag. Als deze 2 gegevens op het afschrift staan, dan zal de BankRobot™ deze 

automatisch gaan afboeken. Zo krijgen de matchende facturen direct na het inlezen van de 

bankmutaties de status Betaald.  

U kunt een match van de BankRobot™ herkennen doordat de mutatie gelabeld is als onderstaand 

voorbeeld. 

 

Binnen InformerOnline is factuur 2016-1090 met een bedrag van €47,- aanwezig. Doordat op het 

bijschrift deze gegevens ook staan, kan de BankRobot™ de match maken en zal dit bijschrift 

automatisch zijn verwerkt. De factuur zelf heeft door deze automatische match direct de status 

Betaald. 

 

BankRobot™ voorkeursboeking aanmaken 

Met de BankRobot™ kunt u ook mutaties automatisch laten boeken op categorieën 

(grootboekrekeningen). Hiervoor dient u wel eerst bepaalde gegevens in te stellen. 

Kies links in het menu voor Instellingen, daarna BankRobot™ en vervolgens ‘Nieuw’. Het onderstaand 

venster zal worden geopend. 

  



1. Geef een omschrijving op voor deze conditie: 

Hier vult u een korte omschrijving in van de boeking in. De boeking wordt ingesteld voor KPN dus is 

er KPN ingevuld. 

2. Geef aan om welke bankrekening het gaat: 

Hier kunt u een keuze maken tussen uw aangemaakte bankrekeningen. U kunt een automatische 

boeking instellen voor alle rekeningen of voor één bepaalde rekening. 

3. Als de bijschrijving/afschrijving aan alle/een van de onderstaande condities voldoet: 

Hier selecteert u als eerst of het om een afschrijving of een bijschrijving gaat. Daarna vult u in of de af 

of bijschrijving moet voldoen aan alle of een van de onderstaande condities moet voldoen voor 

automatische herkenning. 

U kunt kiezen uit de volgende condities; 

             - Omschrijving: Dit is de omschrijving die op het af of bijschrift staat. Dit is alleen aan te raden 

als de omschrijving altijd hetzelfde is. 

             - Tegenrekening: Hier kunt u een IBAN nummer of naam van de houder opgeven. Voorbeeld: 

NL75INGB0000012345 of KPN - MOBIEL. 

             - Bedrag: Hier kunt u een bedrag van het af of bijschrift invullen. Dit is alleen aan te raden als 

het bedrag altijd hetzelfde is. 

Bij 'Selecteer een vergelijking' kunt u bij 'Omschrijving' en 'Tegenrekening' kiezen uit; 

             - Gelijk aan: Weet u de precieze omschrijving of tegenrekening, dan kunt u deze mogelijkheid 

kiezen. 

             - Bevat: Weet u niet de hele omschrijving of tegenrekening, dan kunt u deze mogelijkheid 

kiezen om een deel van de omschrijving of tegenrekening invullen. 

             - Bevat niet: Weet u niet de hele omschrijving of tegenrekening, dan kunt u deze mogelijkheid 

kiezen om een deel van de omschrijving of tegenrekening invullen. 

Voor de conditie Bedrag kunt u kiezen uit;  

             - Gelijk aan: Bent u er zeker van dat u het precieze bedrag weet, kiest u voor deze. 

             - Groter dan: Bent u niet helemaal zeker van het bedrag maar weet u wel zeker dat het een 

groter bedrag is dan u invult, kiest u voor deze. 

             - Groter dan of gelijk aan: Bent u niet helemaal zeker van het bedrag maar weet u wel zeker 

dat het minimaal het ingevulde bedrag is, kiest u voor deze. 

             - Kleiner dan: Bent u niet helemaal zeker van het bedrag maar weet u wel zeker dat het een 

kleiner bedrag is dan u invult, kiest u voor deze. 

             - Kleiner dan of gelijk aan: Bent u niet helemaal zeker van het bedrag maar weet u wel zeker 

dat het maximaal het ingevulde bedrag is, kiest u voor deze. 

In het veld 'Waarde' vult u de waarde in die u wilt gebruiken. Dus een deel van de omschrijving, het 

bedrag of het IBAN nummer of rekeninghouder. 

Uiteraard kunt u meerdere condities aanmaken. 

4. Selecteer een relatie waarop de mutaties geboekt moeten worden: 

Dit is geen verplicht veld. Wilt u de boeking koppelen aan een bepaalde relatie, kunt u deze hier 

selecteren. In het voorbeeld wordt de boeking niet gekoppeld aan een relatie. 

  



5. Geef de waardes op waarmee de boeking moet worden opgebouwd. 

Standaard zal hier worden uitgegaan van een uitgangsbedrag. Is het bedrag niet altijd gelijk, dan kunt 

u het best kiezen voor uitgangspercentage. 

Het voorbeeld gaat uit van een uitgangspercentage, omdat het bedrag niet elke keer gelijk is. 

             - De betaling van KPN willen wij geboekt hebben op grootboekrekening 4940 - Contributies en 

abonnementen. 

             - Wordt er in het veld 'Omschrijving' niks ingevuld, dan zal hier de omschrijving van het 

afschrift worden ingevuld.  

             - Gaat u uit van een uitgangspercentage dan vult u bij 'Percentage' het percentage in wat op 

dit grootboekrekening wordt geboekt. In dit geval wordt het hele bedrag geboekt op 4940, dus wordt 

er 100 ingevuld. 

             - BTW type wordt ingevuld als 0%, 6% of 21%. De BankRobot™ zal dan automatisch het BTW 

bedrag berekenen en invullen. 

Gaat u uit van een uitgangsbedrag dan vult u het bedrag en het BTW type in. De BankRobot™ zal dan 

automatisch het BTW bedrag berekenen en invullen. 

Gaat u wel uit van een uitgangspercentage, maar verdeeld u het bedrag over meerdere grootboeken, 

zorg er dan voor dat het totaal percentage 100% is. 

 

In onderstaand voorbeeld is een boeking ingevuld n.a.v. de hierboven vermelde gegevens. 

 

 

  



BankRobot™ controle 

Nadat de bankmutaties zijn ingelezen heeft de BankRobot™ door de zojuist aangemaakte boeking 

een match kunnen maken met een afschrift van de KPN. 

 

De afschriften die door de BankRobot™ worden gematcht krijgen een blauw label genaamd 

‘BankRobot™’. 

Na openen van het afschrift voor controle, is het afschrift inderdaad geboekt op grootboekrekening 

4940 – Contributies en abonnementen. 

 

Nadat de mutatie door u zelf is opgeslagen, heeft het afschrift geen blauw label meer, maar de 

normale groene die het afschrift krijgt als u zelf de mutatie verwerkt. 

 

 

  



Handmatig bankboekingen verwerken 

 

Na de bankmutaties te hebben geüpload, worden alle af –en bijschriften geïmporteerd in 

InformerOnline zoals in onderstaand voorbeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boven alle afschriften (mutaties) staat het huidige banksaldo. Dit zal overeenkomen met uw 

banksaldo van uw bank. 

Links op het scherm ziet u alle afschriften en rechts op het scherm ziet u alle bijschriften. Hierdoor 

heeft u zelf direct een duidelijk overzicht van alle af –en bijschriften.  

Linksboven kunt u zoeken op ‘Datum van’ en ‘Datum tot’ of zoeken op bijvoorbeeld bedrag. Alle 

gevonden af en bijschriften die voldoen aan uw zoekopdracht zullen dan worden weergegeven.  

Daar kunt u ook nog filteren op alle mutaties of alleen de nog te verwerken mutaties.  

Zoals u kunt zien in de afbeelding staan alle mutaties nog op Te verwerken. Zo weet u welke mutaties 

u nog dient te verwerken, en welke al zijn verwerkt. Als de mutatie is verwerkt komt er i.p.v. Te 

verwerken een groene balk met Verwerkt te staan. 

Om een mutatie te verwerken klikt u de betreffende mutatie aan. Nu zult u in het scherm komen om 

de mutatie te verwerken. In dit geval is dat de mutatie van Informer International B.V.  

  



 

Doordat de mutatie van Informer International B.V.  een afschrift is weet InformerOnline direct dat 

gezocht moet worden in de inkoopfacturen. InformerOnline zal op de mutatie zoeken naar relatie, 

factuurnummer en bedrag. Mocht één of meerdere gevonden worden dan zullen de deze facturen 

worden getoond. Zo hoeft u alleen nog maar de juiste factuur te selecteren. 

De mutatie betreft de betaling van Informer International B.V. voor factuur 2016-0004. Zoals in 

bovenstaand afbeelding getoond is de openstaande juiste inkoopfactuur gevonden. Nu hoeft u alleen 

nog maar de juiste factuur te aan te klikken om de factuur te koppelen aan de betaling. 

Zoals in onderstaande afbeelding getoond, is factuur 2016-0003 gekoppeld aan de betaling. 

Doordat het volledige bedrag van de mutatie nu is voldaan, wordt de mutatie lichtgroen. Zo weet u 

dat het volledige bedrag is gekoppeld. 

 

 

Het enige wat u nu nog hoeft te doen is rechtsboven te kiezen voor “Opslaan en volgende”. 

U kunt ook kiezen voor “Opslaan” maar dan zult u terug worden gestuurd naar de BankTimeline, 

waar met “Opslaan en volgende” direct naar de eerst volgende Nog te verwerken mutatie  wordt 

geopend, zodat u snel door kunt gaan met de mutaties verwerken. 

Wanneer een mutatie is verwerkt, zal deze de status Verwerkt krijgen.  

 

 



Verwerken deelbetaling 

Het kan natuurlijk voorkomen dat u werkt op aanbetaling. Klanten betalen u alvast een deel van de 

factuur voor de nog te leveren producten of diensten. Na de geleverde producten of diensten krijgt u 

het restbedrag betaald. Binnen InformerOnline is het ook mogelijk om de deelbetalingen te 

verwerken. 

In onderstaand voorbeeld ziet u een deelbetaling van factuur 2016-0003. Zoals u ziet is het een 

factuur van €100,- maar heeft er een deelbetaling van €50,- plaatsgevonden. De mutatie is nu niet in 

balans, en u zou nog €50,- moeten koppelen als het een volledige betaling betrof.  

 

Door handmatig het ‘factuurbedrag’ aan te passen naar €50,- zal de mutatie in balans zijn en kunt u 

deze opslaan. 

  

Zoals u in onderstaand voorbeeld kunt zien heeft factuur 2016-0003 een bedrag van €100,- waar 

inmiddels €50,- van is betaald. Zo heeft u zelf altijd een duidelijk overzicht hoeveel er van elke 

factuur openstaat.  

 

  



Bonnetjes verwerken 

Het kan natuurlijk voorkomen dat je een bon hebt met zowel 21% BTW als 6% of 0% BTW. Bij het 

verwerken van de betaling dien je dit uit te splitsen. Hieronder wordt uitgelegd hoe. 

 

Allereerst dien je de bon te uploaden via de app, of als inkoopfactuur om deze vervolgens te plaatsen 

naar de bonnetjes. 

In dit help item zal het onderstaand bonnetje worden verwerkt. 

 

 

De banktransacties zijn geüpload. Hierdoor is de pin betaling van het bonnetje beschikbaar. 

 

 

 



Na openen van de mutatie dien je op het tabblad 'Bonnetjes' te klikken en daar de juiste bon te 

selecteren. In onderstaand voorbeeld staat de juiste bon al 'gematcht'. 

 

 

 

Door de bon aan te klikken, zal deze verdwijnen uit de lijst en gekoppeld worden aan de mutatie. 

 

 

 

Omdat er 2 BTW percentages op de bon zitten, dient dit uitgesplitst te worden. Dat kan middels het 

schaartje aan het eind van de regel. 

 

 

 

De regel zal nu in tweeën worden gesplitst, waardoor je nu de verschillende BTW percentages kunt 

doorvoeren. 

Allereerst vul je de eerste regel in.  Zoals op de bon te zien is, is het bedrag van de 21% BTW €47.63 

incl. BTW. Dit wordt ingevuld in de bovenste regel 'Bedrag'. Daarna wordt 21% geselecteerd in de 

bovenste regel 'BTW'. 

De BTW zal zelf uit de regel worden gehaald. Zie onderstaand voorbeeld. 

 

 

Ditzelfde dient gedaan te worden met de tweede regel. Dit is €3,- excl. BTW. Op postzegels zit geen 

BTW, dus is het 0%. Je hoeft in het 'BTW' veld dus geen BTW percentage op te geven. 

Eventueel kan, indien beschikbaar, in het veld 'Relatie' de betreffende relatie geselecteerd worden. 

 

Als laatst selecteer dient de juiste categorie geselecteerd te worden. In onderstaand voorbeeld is dat 

4300 - Kantoorbenodigdheden & 4390 - Overige kantoorkosten. 



 

Wanneer je nu terug gaat naar het bonnetjes overzicht, zul je zien dat de bon de status 'Verwerkt' 

heeft gekregen. 

 

 

Op de timeline van de bon zie je nu 2 betalingen namelijk, de regel van 21% BTW en de regel van 0% 

BTW. 

 

 
  



Opties actiebalk tijdens verwerken mutaties 

Net zoals bij het verwerken van de inkoopfacturen heeft ook het mutatiescherm een actiebalk. 

De opties van deze actiebalk hebben een iets andere functie dan die van de inkoopfacturen. 

 

 

Verwijder; Kiest u voor deze optie dan verwijderd u de geopende mutatie. Deze zal dan ook niet 

meer zichtbaar zijn in de BankTimeline en bij de overige bankafschriften. 

Opslaan; Hiermee slaat u de geopende mutatie op en kunt u ervoor kiezen om verder te gaan met 

verwerken of terug te gaan naar een ander scherm. 

Overslaan; Kiest u voor overslaan dan zult u de geopende mutatie overslaan, zodat u deze eventueel 

later nog kunt verwerken. 

Opslaan en volgende; Met opslaan en volgende slaat u de geopende mutatie op en zal 

InformerOnline de eerst volgende nog te verwerken mutatie openen zodat u direct door kunt gaan 

met het verwerken van uw betalingen. 

Handmatige betalingen 

Behalve betalingen werken via de BankTimeline is het ook mogelijk om de betalingen handmatig te 

verwerken. Als u bijvoorbeeld geen zakelijke rekening heeft, kunt u de bankmutaties niet uploaden. 

In dat geval kunt u deze handmatig verwerken. 

U gaat links in het menu naar Geavanceerd en vervolgens naar het dagboek van de bank waarin u de 

betaling wilt registreren. In dit geval 11. Bank. Het scherm van dagboek Bank zal nu worden geopend. 

 

Nadat u linksboven op  hebt geklikt komt u in volgend scherm terecht. 

 

U vult de datum in van de boeking. In Omschrijving vult u de omschrijving van het boekstuk in, 

bijvoorbeeld Betalingen maand maart. Wilt u de betaling van verkoopfacturen registreren, dan kiest 

u linksonder voor Verkoop. Een aantal openstaande facturen zullen nu worden getoond. U kunt nu 

de gewenste factuur opzoeken en deze aanklikken. De gegevens van de factuur zullen nu 

automatisch in de boekstukregels worden ingevoerd. Staat uw gewenste factuur niet in het 

overzicht, dan kunt u rechts zoeken in de zoekbalk op bijvoorbeeld debiteur, nummer of bedrag. 



 

Zoals u ziet in bovenstaand voorbeeld zijn er 2 facturen geselecteerd uit het overzicht. U ziet ook 

direct dat het banksaldo is veranderd, omdat uw omzet is verhoogd door de betaling van 2 facturen. 

Met inkoopfacturen werkt dit precies hetzelfde. U klikt op het tabblad Inkoop en een aantal 

inkoopfacturen zullen worden getoond. Mocht uw gewenste inkoopfactuur er niet bij staan, kunt u 

deze zoeken in de zoekbalk. 

Links naast de zoekbalk kunt u ‘Toon betaalde facturen’ aanvinken. Alle betaalde facturen zullen dan 

worden getoond. Dit kan vooral handig zijn, als u niet meer weet of een factuur nu betaald is of niet. 

Indien u alle gewenste facturen hebt geselecteerd kunt u kiezen voor “Opslaan”.  

Zoals u ziet zullen beide geselecteerde facturen nu de status ‘Betaald’ hebben kregen.  

 

  

  



Offerteren 
De kans is zeer aannemelijk dat uw klanten eerst een offerte willen hebben, voordat ze een dienst of 

product bij u afnemen. Met InformerOnline is het mogelijk om een heldere, overzichtelijke offerte te 

maken. Om moeite te besparen kunt u, als uw klant akkoord gaat met de offerte, deze direct 

omzetten in een factuur.  

Offerte maken 

Net zoals bij de verkoopfacturen is het maken van een offerte makkelijk en snel. Door het 

overzichtelijke scherm kunt u met een paar klikken uw offertes opmaken. 

Kies links in het menu voor Offertes en vervolgens . Voor het opmaken van de offerte kunt u 

terugkijken bij Factuur maken. 

Offerte status controleren 

Elke gemaakte offerte heeft een status binnen InformerOnline. De volgende beschikbare statussen 

zijn beschikbaar: 

- Alle: Als u deze status hebt geselecteerd worden alle offertes weergegeven. 

- Open: Als u deze status hebt geselecteerd worden alleen de openstaande offertes weergegeven. 

- Vervallen: Als u deze status hebt geselecteerd worden alleen de vervallen offertes weergegeven.. 

- Concept: Als u deze status hebt geselecteerd worden alleen de concept facturen weergegeven. 

- Meer: Als u deze status hebt geselecteerd kunt u sorteren op de statussen; Order, Geaccepteerd, 

Geannuleerd, Gefactureerd. 

Een offerte krijgt de status vervallen wanneer de opgegeven vervaldatum is bereikt. 

Doordat de offertes een status hebben, heeft u altijd een overzicht beschikbaar over de voortgang 

van de facturen. 

Actiebalk offertes 

In het overzicht scherm van de offerte vindt u meer acties dan bij bijvoorbeeld de offerte. 

Waar u bij de factuur kunt versturen, verwijderen, downloaden en dupliceren kunt u bij de offerte 

meer dan dat. 

De eerste 4 zijn hetzelfde als bij de facturen. U kunt offertes verwijderen, dupliceren, downloaden of 

verzenden. De andere acties zijn nieuw en zullen hieronder van links naar rechts worden uitgelegd. 

Klok; Klikt u op deze, dan kunt u de geselecteerde offerte(s) accepteren. Pas als de offerte is 

geaccepteerd, kunt u er een factuur van maken. 

X; Klikt u op deze, dan kunt u de geselecteerde offerte(s) annuleren.  

€; Klikt u op deze, dan kunt u de geselecteerde offerte(s) factureren. Er zal dan automatisch per 

offerte een factuur worden gemaakt. 

; Via deze knop kunt u een nieuwe offerte aanmaken. 

Indien u de module Handel of Urenregistratie hebt aangezet in de app store, dan krijgt u (afhankelijk 

van de module) er een knop ‘Maak project’ of ‘Maak order’ bij. 



Kilometerregistratie 
Als u veel kilometers maakt voor uw werk, kunt u ervoor kiezen om deze kilometers te registreren in 

InformerOnline. Zo heeft u zelf overzicht in de gereden kilometers. 

Voertuig toevoegen 

Voordat u een rit kunt registreren, zult u eerst een voertuig moeten toevoegen in InformerOnline. 

Hiervoor gaat u links in het menu naar Instellingen en vervolgens Voertuigen -> . Het venster 

voor het toevoegen van een voertuig zal nu worden geopend. 

 

U de gevraagde gegevens in en drukt op “Opslaan”. Uw voertuig is nu opgeslagen en vanaf nu kunt u 

de ritten gaan registreren. 

  



Rit toevoegen 

U kunt een nieuwe rit toevoegen door links in het menu te gaan naar Instellingen en vervolgens te 

kiezen voor . Het venster voor het toevoegen van een nieuwe rit zal nu worden geopend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U vult de gevraagde gegevens naar waarheid in.  

Bij voertuig selecteert u het zojuist aangemaakte voertuig. 

Van postcode kunt u een postcode toevoegen, maar ook een relatie selecteren. Informer zal dan zelf 

de postcode invullen. 

Als u bij de Naar postcode ook een relatie selecteert zal Informer zelf het aantal kilometers voor u 

berekenen, aan de hand van de postcodes. 

Als u Retour aanvinkt, zal Informer automatisch 2 ritten aanmaken. Eén voor de heenweg en één 

voor de terugweg. 

U geeft aan of het een zakelijke om privé rit is.  

Bij omschrijving vult u een korte omschrijving in van de rit. 

Mochten er nog bijzondere dingen vermeld moeten worden van deze rit, kunt u dat kwijt in het veld 

Opmerking. 

Als alles juist is ingevuld kiest u voor “Opslaan”. 

  



Rittenoverzicht 

U wilt zeer waarschijnlijk een overzicht van al uw gereden kilometers. InformerOnline heeft hier een 

duidelijk overzicht voor gemaakt. 

U kiest links in het menu voor Overzicht en vervolgens Kilometerregistratie. Het venster voor het 

overzicht van de kilometerregistratie wordt geopend. 

 

In dit overzicht kunt u zien dat linksboven uw huidige kilometerstand wordt getoond. 

U ziet, gesorteerd op datum, wanneer met welke auto u van wie en naar wie u heeft gereden. De 

opgegeven omschrijving én het aantal kilometers staan in de laatste 2 kolommen. 

Mocht u een bepaald jaar, periode of bepaalde voertuig (indien meerdere aangemaakt) kunt u dat 

bovenaan via de dropdown menu’s opgeven.  

Mocht u dit overzicht willen opslaan als PDF of exporteren naar Excel kiest u rechtsboven voor . 

  



Overzichten 
Met InformerOnline heeft u de beschikking over vele, uitgebreide overzichten die u helpen om een 

duidelijk beeld te krijgen van uw administratie. 

Al deze overzichten vindt u links in het menu onder Overzichten. Net als de instellingen zijn ook de 

overzichten verdeeld in meerdere koppen. 

Grootboekoverzichten 

Onder de kop ‘Grootboekoverzichten’ vindt u verschillende overzichten die betrekking hebben tot 

alle boekingen op de grootboeken (ook wel categorieën genoemd binnen InformerOnline). 

 

Zo kunt u onder andere een Auditfile genereren voor de belastingdienst en de BTW & suppletie 

aangifte controleren en, indien correct, direct vanuit InformerOnline versturen naar de 

belastingdienst. Ook kunt u hier de gebruikelijke overzichten als de balans & Winst en verlies vinden. 

  



Overzichten klanten 

Onder de kop ‘Overzichten klanten’ vindt u de overzichten die betrekking hebben tot uw debiteuren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo kunt u hier onder andere de debiteurenkaart vinden. Hierop vindt u alle boekingen gedaan voor 

de verschillende debiteuren. Ook kunt u hier bijvoorbeeld een ouderdomsanalyse vinden en de 

omzet per klant. Via ‘Prognose periodieke facturen’ vindt u per abonnement soort een prognose 

vinden van de omzet van de periodieke facturen. 

Overzichten leveranciers 

Onder de kop ‘Overzichten leveranciers’ vindt u de overzichten die betrekking hebben tot uw 

leveranciers (crediteuren). 

 

Zo kunt u hier onder andere de crediteurenkaart vinden. Hierop vindt u alle boekingen gedaan voor 

de verschillende crediteuren. Ook kunt u hier bijvoorbeeld een ouderdomsanalyse vinden en de 

openstaande leveranciers. 

  



Algemeen 

Onder de kop ‘Algemeen’ vindt u de algemene overzichten. 

 

Hier vindt u een overzicht van de omzet per artikel (indien artikelen aangemaakt). 

Ook vindt u hier het eerder genoemde ‘Kilometerregistratie’ overzicht. 

Het logboek geeft u de mogelijkheid om alle activiteiten, uitgevoerd in de administratie, terug te 

kijken. Zo weet u precies wie wanneer wat deed. 

Archief 
Het kan voorkomen dat u een document van een klant of leverancier wilt bijvoegen bij zijn of haar 

gegevens. Als er bijvoorbeeld een prijsafspraak is gemaakt of als er een belangrijke mail is ontvangen 

die betrekking heeft tot de relatie maar niets met de boekhouden zelf te maken heeft. 

U kunt het document dan netjes in een ordner stoppen of een notitie aanmaken, maar u kunt er ook 

voor kiezen om deze mail of dit document in het archief te plaatsen. Als dit document in het archief 

staat kunt u ervoor kiezen om het in het archief te laten staan, of te koppelen aan de gewenste 

relatie. 

Ga hiervoor links in het menu naar Archief. In het archief kunt u documenten uploaden via  en 

archiefmappen aanmaken via . Door verschillende mappen aan te maken, kunt u uw archief 

ordenen.  

Nadat u een document heeft geüpload in het archief zal deze in de hoofdmap worden geplaatst, 

tenzij u anders aan heeft gegeven. Als u het document in het archief opent krijgt u het document te 

zien. Rechtsboven zal er een actiebalk verschijnen waarmee u verschillende stappen kunt 

ondernemen. 

  



 

 

 

Envelop: Via de envelop kunt u het geopende document versturen via de mail. 

Potlood: Via de potlood kunt u de naam van het document veranderen. 

Slot: Via het slot kunt u het document beveiligen. Ook kunt u daar opgeven wie wel toegang heeft of 

hebben tot het document. 

Doos: Dit is de postregistratie. Via deze knop kunt u het document aan een relatie koppelen. Het 

document zal dan uit het archief verdwijnen en bij de documenten van de relatie staan opgeslagen. 

Bij de relatie zal het document in het klantdossier komen te staan onder Archief.  

 

 

Kruis: Via het kruis kunt u het document sluiten. 

Geavanceerd 
Dagboeken kunnen in een boekhouding niet ontbreken. Zo heeft InformerOnline onder Geavanceerd 

alle aangemaakte dagboeken staan. In dit onderdeel wordt het boekhouden echt gerealiseerd. 

Kiest u links in het menu voor Geavanceerd dan zal het volgend venster worden geopend. 

 

In bovenstaand voorbeeld ziet u alle standaard aangemaakte dagboeken. Alle nodige dagboeken 

zoals memoriaal, beginbalans, bank & in –en verkoopboek zitten natuurlijk al in het pakket. Zoals 

eerder uitgelegd kunt u zelf nog dagboeken aanmaken. Deze dagboeken zullen dan in dit overzicht 

verschijnen. 

  



Hieronder vindt u een overzicht van de standaard aangemaakte dagboeken in InformerOnline. 

Dagboeken memoriaal 

40. Memoriaal: Het memoriaal wordt gebruikt voor alle boekingen die niet onder kas, bank, inkoop 

of verkoop vallen. Voorbeelden zijn; Invoeren beginbalans, factuur + credit wegboeken en 

assembleren van eindproducten uit grondstoffen. Het memoriaal berekent geen BTW en heeft geen 

vaste tegenrekening. 

41. Beginbalans: In dit dagboek voert uw beginbalans in.  

42. Jaarafsluiting: Als u een boekjaar afsluit in InformerOnline wordt het resultaat automatisch in dit 

dagboek geboekt. 

97. Incasso onderweg: Maakt u gebruik van incasso batches dan zullen de voorlopige betalingen van 

de incassobatch op dit dagboek worden geboekt. 

99 Betalingen onderweg: Maakt u gebruik van betaal batches dan zullen de voorlopige betalingen 

van de betaalbatch op dit dagboek worden geboekt. 

Dagboeken betalingen 

10. Kas: In het kasboek voert u overschrijvingen in die niet via de bank zijn geboekt. 

11. Bank: In het bankboek boekt u alle bank af en bijschrijvingen die hebben plaatsgevonden. Dit kan 

zowel via het uploaden van bankmutaties als via handmatige invoer. 

Dagboek inkoop/verkoop 

20. Inkoopboek: In het inkoopboek zult u alle geboekte inkoopfacturen vinden. 

30. Verkoopboek: In het verkoopboek kunt u al eerder gemaakte verkoopfacturen uploaden en 

verwerken in InformerOnline. 

Activaregistratie 

Vaste activa: U beschikt alleen over deze optie wanneer u via de app store de module 

Activaregistratie heeft geactiveerd. 

Boekhouding 

Jaar afsluiten: In dit scherm kunt u de volledig verwerkte boekjaren afsluiten. Als u dit doet kunt u de 

gegevens uit het afgesloten jaar alleen nog raadplegen, maar niet bewerken. 

 

  



App store 
In de app store van InformerOnline vindt u extra modules, zoals Urenregistratie en Scan & Herken, 

die u kunt activeren. Ook kunt u hier een betaalprovider, waar u waarschijnlijk al een account voor 

heeft, activeren zodat u deze kunt gebruiken in InformerOnline. 

Hieronder kunt u een overzicht vinden van de beschikbare modules. 

 

Activaregistratie: Als u deze module activeert kunt u uw afschrijvingen, zoals de afschrijving van uw 

auto, automatisch laten afboeken. Deze module kost €5,- p/m extra. 

Urenregistratie: Als u deze module activeert kunt u, wanneer u werkt op uurbasis, uw uren 

registreren en doorfacturen. Deze module kost €5,- p/m extra. 

Dienstverlening: Als u deze module activeert kunt u gebruik maken van een uitgebreide 

projectadministratie en een uitgebreide urenregistratie. Deze module kost €20,- p/m extra. 

Vreemde valuta: Als u deze module activeert kunt u ook met andere valuta’s dan de € factureren. 

Deze module kost €2,50 p/m extra. 

 

Handel: Als u deze module activeert kunt u gebruik maken van in –en verkooporders. U kunt ook de 

voorraad van uw artikelen beheren. Deze module kost €20,- p/m extra. 

Facturen accorderen: Als u deze module activeert zullen inkoopfacturen geaccordeerd (goedgekeurd) 

moeten worden voor betaling. Deze module kost €5,- p/m extra. 

Scan & Herken (OCR): Als u deze module activeert kunt u snel en efficiënt uw inkoopfacturen 

verwerken. Dez module kost €10,- p/m extra. Wanneer uw administratie gekoppeld is aan een 

accountant €5,- p/m extra. 

Payt: Als u deze module activeert kunt u gebruik maken van fase 5 van SnellerBetaald. 

  



 

Mijnwebwinkel: Als u deze module activeert kunt u uw orders eenvoudig importeren vanaf 

MijnWebWinkel. 

Mollie: Als u een account heeft bij Mollie kunt u deze module activeren om uw klanten eenvoudig 

facturen te laten betalen. 

PayPal: Als u een account heeft bij PayPal kunt u deze module activeren om uw klanten eenvoudig 

facturen te laten betalen. 

MultiSafePay: Als u een account heeft bij MultiSafePay kunt u deze module activeren om uw klanten 

eenvoudig facturen te laten betalen. 

 

Sisow: Als u een account heeft bij Sisow kunt u deze module activeren om uw klanten eenvoudig 

facturen te laten betalen. 

Symbid: Als u deze module activeert kunt u financiering aanvragen voor uw bedrijf. 

Dropbox: Als u deze module activeert zullen al uw geüploade inkoopfacturen automatisch worden 

geüpload naar uw DropBox account. Zo heeft u altijd een backup van uw inkoopfacturen. 

Google Drive: Als u deze module activeert zullen al uw geüploade inkoopfacturen automatisch 

worden geüpload naar uw DropBox account. Zo heeft u altijd een backup van uw inkoopfacturen. 

  



Activaregistratie 

Activagroepen aanmaken 

Voordat u uw vaste activa kunt registreren dient u eerst activa groepen aan te maken. 

U kiest links in het menu voor Instellingen en vervolgens Activagroepen. Via  kunt u een 

nieuwe activa groep aanmaken. Het volgend venster zal worden geopend. 

 

Bij Omschrijving vult u de tekst in zoals deze groep wordt getoond bij het invoeren van de activa. 

Van rekening / Naar rekening: U vult hier de categorieën in van welke rekening het wordt 

afgeschreven en naar welke rekening de afschrijving wordt bijgeschreven. Bijvoorbeeld; Afschrijven 

van 1100 Bank naar 4490 Overige autokosten. 

Bij Aantal jaar vult u het aantal jaar van afschrijven in en vervolgens Afschrijvingen boeken per 

maand of jaar.  

Nadat u de gegevens hebt ingevuld drukt u op “Opslaan”. 

  



Vaste activa registreren 

Het is mogelijk om binnen InformerOnline op 2 manieren uw vaste activa te registreren.  

- Via het handmatig invullen van de vaste activa 

- Via het verwerken van een inkoopfactuur. 

Handmatig vaste activa registreren 

U kiest links in het menu voor Geavanceerd en vervolgens voor Vaste activa. Alle ingevoerde activa 

zullen worden getoond. Voor het invoeren van een nieuwe activa kiest u voor . Het venster 

voor het invoeren van de activa zal worden geopend. 

 

Allereerst selecteert u de Groep. Deze groep heeft u zojuist aangemaakt bij de activa groepen. 

De al bekende gegevens zoals Afschrijven in en  Rekening van / Rekening naar zullen worden 

ingevuld. 

De overige nog in te vullen gegevens vult u naar waarheid in. 

Wilt u de afschrijvingen op een bepaalde datum laten beginnen, dan vult u deze datum in bij 

Afschrijven starten per. 

Als u bijvoorbeeld een al lopende activa invoert in InformerOnline, is de boekwaarde niet hetzelfde 

als de aanschafwaarde. In dat geval vult u de Boekwaarde per start afschrijven in. De boekwaarde zal 

dan worden genomen als ‘startwaarde’. 



Activa registreren via een inkoopfactuur 

Het kan voorkomen dat u een inkoopfactuur heeft van het product dat u wilt registreren in de vaste 

activa. In dat geval kunt u ervoor kiezen om tijdens het verwerken van de inkoopfactuur de activa 

aan te maken. 

U verwerkt de inkoopfactuur op de normale manier, zoals besproken bij 'Handmatig verwerken van 

inkoopfacturen'. 

Om de activa te registreren via een inkoopfactuur, dient u bij het selecteren van een categorie te 

kiezen voor een balansrekening. Doet u dat, dan verschijnt er achter de categorie een sorteerknop 

zoals hieronder in het voorbeeld. 

 

Als u op de sorteerknop drukt, komt in het bekende scherm voor het registreren. van een vaste 

activa. 

 

De gegevens die al bekend zijn van de factuur, zullen alvast worden ingevuld. De overige gegevens 

dient u nog zelf naar waarheid in te vullen. Nadien kunt u kiezen voor “Opslaan”. 

  



Uren registratie 

Dit hoofdstuk is alleen voor gebruikers die de module Urenregistratie hebben aangezet in de App 

store. 

Project aanmaken 

Heeft u in de app store de ‘Urenregistratie’ aangezet, dan zult u links in het menu zowel Projecten als 

Uren erbij krijgen. Ook krijgt u onder Instellingen de Projectinstellingen en fases toegevoegd krijgen. 

Hier kunt u uw projectnummering naar wens aanpassen, op dezelfde manier als de 

verkoopinstellingen. Wilt u een eigen fase toevoegen, kunt u dat doen onder Fases. 

Voordat u uren kunt gaan schrijven dient u eerst een project aan te maken. Ga hiervoor links in het 

menu naar Projecten en vervolgens . U komt nu in onderstaand scherm terecht. 

 

  



In dit scherm vult u de gegevens naar wens is. U selecteert de relatie waarvoor het project is. 

U geeft een projectnaam naar wens op. Bij status geeft u de status van het project op. U kunt kiezen 

uit;  

Ingepland: Dit project staat op stapel, maar loopt momenteel nog niet. 

Open: Dit project is momenteel lopend. 

Afgerond: Het project is afgelopen en dus afgerond. Bij het aanmaken van een nieuw project 

selecteert u deze eigenlijk niet. 

Geannuleerd: Het project is uiteindelijk niet doorgegaan dus geeft u de status Geannuleerd op. Ook 

deze status selecteert u eigenlijk niet bij het aanmaken van een project. 

Bij Fase kunt u iets dieper ingaan op het project. Is het project in uitvoeren, ontwikkeling of 

bijvoorbeeld oplevering. Natuurlijk zijn er nog meer fases beschikbaar waaruit u kunt kiezen. 

U geeft ook een start en deadline datum op.  

Bij Factuurbasis kunt u selecteren welke afspraak u met uw klant heeft gemaakt. Is dit project een 

prijsafspraak (dus een vaste prijs), is dat op begroting (er is een bepaald bedrag begroot maar dat is 

niet het definitieve bedrag), Nacalculatie (de kosten worden achteraf berekend) of is het een intern 

project (wanneer het niet voor een klant is en er dus geen kosten hoeven worden te berekend). 

Tijd (in uren) en Prijs zijn niet verplicht om in te vullen. Hier kunt u opgeven hoeveel tijd in uren u 

beschikbaar hebt gesteld voor dit project of wat het budget is. 

Wanneer u een vinkje zet bij ‘Uren consolideren’ dan zal InformerOnline alle geboekte uren van 

hetzelfde uursoort op 1 stapel gooien. Zo voorkomt u dat, als u veel uren heeft, de factuur niet 5 

pagina’s wordt maar alles netjes op 1, hooguit 2 pagina’s past. 

Bij Omschrijving vult u een omschrijving in. Bijvoorbeeld een interne opmerking over dit project. 

Na alles te hebben ingevuld kiest u voor “Opslaan”. 

  



Uren registreren 

Er zijn 2 manieren waarop uren kunnen worden geboekt.  

Handmatig en via de stopwatch. 

Uren registreren: handmatig 

Nu u een project hebt aangemaakt, kunt u beginnen met uren boeken. Hiervoor gaat u links in het 

menu naar Uren en vervolgens . U komt nu in onderstaand scherm terecht. 

 

Opdracht: Bij Opdracht kunt u het project selecteren waarop u de uren wilt gaan boeken. 

Medewerker: U selecteert de medewerker waarvoor u uren wilt boeken (meestal doen de 

medewerkers dit zelf). 

De datum is standaard de datum van vandaag. Mocht u met terugwerkende kracht uren willen 

invoeren, selecteert u hier een andere datum. 

Tijd: Bij tijd geeft u het aantal uur op dat op dit project is gewerkt. Is er 2 uur gewerkt op dit project, 

vult u er een 2 in. 

Uursoort: Bij uursoort kunt u alleen producten selecteren die als eenheid uur hebben gekregen. 

Heeft u dus geen producten met eenheid uur, dan kunt u hier geen uursoort selecteren. Hoe u 

producten kunt aanmaken vindt u onder Artikelen beheren.  

Prijs per uur: Aan de hand van het uursoort wordt de prijs per uur ingevuld. Indien u een 

prijsafspraak hebt gemaakt voor dit project, kunt u handmatig de prijs aanpassen. 

Niet factureren: Vinkt u deze checkbox aan, dan zult u deze uren niet kunnen doorfacturen. U kiest 

hiervoor wanneer u wel werk heeft verricht voor dit project, maar bijvoorbeeld bij de prijs 

inbegrepen zit. 

Omschrijving: Hier kunt u de omschrijving invullen van de gewerkte uren. 



Uren registreren: Stopwatch 

Het is ook mogelijk uw uren te registreren door middel van de stopwatch. Zo hoeft u uw uren niet 

zelf bij te houden, maar doet de stopwatch dit voor u. 

Rechtsboven drukt u op de . De Informer Stopwatch™ zal nu worden geopend.  

 

Wanneer u op de ‘play’ knop drukt zal de stopwatch gaan lopen. Net als bij een echte stopwatch zult 

u de tijd zien oplopen. Wanneer u klaar bent met uw werkzaamheden drukt u op de ‘stop’ knop. 

Zodra u op de stop knop hebt gedrukt, zal volgend venster verschijnen. 

 

Hier kunt u voor de gewerkte uren (in dit geval 1 min) het gewenste project selecteren. De uren 

zullen dan automatisch worden bijgeboekt op dit project. Indien u de uren wilt annuleren, klikt u op 

‘Annuleer’. 

Geboekte uren 

Om een goed overzicht te krijgen welke uren er nu precies zijn geboekt op een project worden alle 

geboekte uren getoond in Uren. Uren vindt u links in het menu onder Projecten. Hier zullen alle uren 

staan die er door de medewerkers zijn ingeboekt. 

  



Dienstverlening 

Wilt u meer informatie over het pakket Dienstverlening, kunt u de handleiding InformerOnline 

Dienstverlening bekijken. 

Vreemde valuta 

Als u deze module activeert kunt u met een andere valuta dan de € factureren. 

Vreemde valuta aanmaken 

Kies links in het menu voor Instellingen en vervolgens voor Valuta’s. Het scherm met alle 

geregistreerde valuta’s zal nu worden geopend. Standaard zal alleen de valuta € beschikbaar zijn. 

Via  kunt u een nieuwe vreemde valuta toevoegen. U komt nu in onderstaand scherm 

terecht. 

 

U vult de gevraagde gegevens zoals ISO (valuta code) en de wisselkoers in. U kunt ervoor kiezen om 

de wisselkoers automatisch te laten bijwerken door het vinkje aan te zetten.  

Dagboek verkoop, Debiteurenrekening en Bankrekening mogen hetzelfde zijn als de gegevens 

ingevuld bij de valuta €. Indien gewenst kunt een nieuw dagboek, categorie en bankrekening 

aanmaken. 

Als alles is ingevuld kunt u de vreemde valuta “Opslaan”. 

Bij het maken van een verkoopfactuur kunt u onder ‘Toon extra opties’ uw gewenste valuta 

selecteren. 



Handel 

Wilt u meer informatie over het pakket Dienstverlening, kunt u de handleiding InformerOnline 

Handel bekijken. 

Facturen accorderen 

Als u de module Facturen accorderen aan zet, dienen alle inkoopfacturen eerst goedgekeurd te 

worden door de te selecteren medewerkers, voordat de inkoopfactuur betaald kan worden via de 

betaalbatch. 

Bij het verwerken van de inkoopfacturen kunt u in het kopje van de boekingsinformatie de 

medewerkers selecteren die de de factuur moeten accorderen. In onderstaand voorbeeld dient 

medewerker ‘Mike’ de geopende inkoopfactuur te accorderen. 

 

Omdat medewerker Mike de inkoopfactuur nog niet heeft goedgekeurd, staat er achter 

inkoopfactuur 00001 nog geen akkoord vinkje. 

 

 

Op het dashboard van de medewerker zal bij de Taken de taak staan ‘Inkoopfactuur goedkeuren’ en 

bij de inkoopfacturen zal geen akkoord vinkje, maar een uitroepteken staan. Als er meer facturen 

goedgekeurd dienen te worden kan er bij de statussen geselecteerd worden op ‘Te accorderen’. 

 

 

 

 



Scan & Herken 

De module Scan & Herken, ook wel OCR genoemd, wordt uitgebreid besproken in het hoofdstuk 

Inkoopfactuur verwerken via OCR 

Payt 

Maakt u gebruik van SnellerBetaald, om uw herinneringen en aanmaningen te versturen, dan kan het 

voorkomen dat er facturen in Fase 4: Pre-incasso staan. Voordat u ze kunt doorsturen naar Fase 5: 

Payt incasso bureau, dient u deze module te activeren. De module zelf is gratis, maar voor elk 

incassotraject betaald u €19,95. De incasso-opbrengsten zijn uiteraard wel voor u! 

MijnWebWinkel 

Heeft u een webwinkel bij mijnwebwinkel.nl kunt u deze module activeren. Er zal een koppeling 

worden gemaakt tussen mijnwebwinkel.nl en InformerOnline. Zo kunt u eenvoudig uw orders 

importeren vanaf MijnWebWinkel. 

Mollie 

U kunt Mollie activeren als u uw klanten de mogelijkheid wilt bieden om via iDeal te laten betalen.  

Heeft u nog geen Mollie account, kunt u deze voor het activeren aanmaken. 

Wanneer u verkoopfacturen de betaalconditie ‘Betaling via iDeal’ meegeeft kunnen uw klanten in 

hun online factuuroverzicht portaal direct de facturen via iDeal betalen. 

PayPal 

U kunt PayPal activeren als u uw klanten de mogelijkheid wilt bieden om via PayPal te laten betalen.  

Heeft u nog geen PayPal account, kunt u deze voor het activeren aanmaken. 

Wanneer u verkoopfacturen de betaalconditie ‘Betaling via PayPal’ meegeeft kunnen uw klanten in 

hun online factuuroverzicht portaal direct de facturen via PayPal betalen. 

MultiSafepay 

U kunt MultiSafepay activeren als u uw klanten de mogelijkheid wilt bieden om via iDeal te laten 

betalen.  

Heeft u nog geen MultiSafepay account, kunt u deze voor het activeren aanmaken. 

Wanneer u verkoopfacturen de betaalconditie ‘Betaling via iDeal’ meegeeft kunnen uw klanten in 

hun online factuuroverzicht portaal direct de facturen via iDeal betalen. 

Sisow 

U kunt Sisow activeren als u uw klanten de mogelijkheid wilt bieden om via iDeal te laten betalen.  

Heeft u nog geen Sisow account, kunt u deze voor het activeren aanmaken. 

Wanneer u verkoopfacturen de betaalconditie ‘Betaling via iDeal’ meegeeft kunnen uw klanten in 

hun online factuuroverzicht portaal direct de facturen via iDeal betalen. 

  



Symbid 

Wanneer er een koppeling is gemaakt zijn je financiele gegevens beschikbaar op het Symbid 

platform. 

DropBox 

Als u deze module activeert zullen al uw geüploade inkoopfacturen automatisch worden geüpload 

naar uw DropBox account. Zo heeft u altijd een backup van uw inkoopfacturen. 

Google Drive 

Als u deze module activeert zullen al uw geüploade inkoopfacturen automatisch worden geüpload 

naar uw DropBox account. Zo heeft u altijd een backup van uw inkoopfacturen. 

  



Dashboard 
Op het dashboard zult u een uitgebreid overzicht vinden van o.a. uw voorlopig resultaat, van uw 

bank en kas saldo en van uw openstaande posten. 

Voorlopig resultaat 

Onder Voorlopig resultaat ziet u uw omzet en uitgaven met het bijbehorende resultaat. 

 

BTW aangifte 

Onder BTW aangifte ziet u de te betalen en te ontvangen bedragen van de BTW aangifte staan met 

het uiteindelijke Te betalen of Te ontvangen bedrag. 

 

Bank / Kas 

Onder Bank / Kas ziet u de saldo’s van uw aangemaakte bank(en) en van uw kas. Ook ziet u hier de 

cashflow van de huidige maand. 

 



Verkoopfacturen 

Onder Verkoopfacturen zult u uw openstaande verkoopfacturen terugvinden. In de grafiek zult u zien 

wat de bedragen zijn van de facturen die voor bepaalde tijd open staan. 

 

Inkoopfacturen 

Onder Inkoopfacturen zult u uw openstaande inkoopfacturen terugvinden. In de grafiek zult u zien 

wat de bedragen zijn van de facturen die voor bepaalde tijd open staan. 

 

Taken 

Onder Taken zult u uw openstaande taken terugvinden. Hier is meer over uitgelegd onder Facturen 

accorderen. 

  



Resultaat 

Onder Resultaat zult u uw resultaat van het hele jaar vinden. De donkerblauwe balk zijn uw 

verkoopfacturen, de lichtblauwe balk uw inkoopfacturen en de groene lijn uw (hopelijk positieve) 

resultaat. 

 

Snelste ondernemer 

Onder Snelste ondernemer vindt u, indient voldoende gegevens beschikbaar, uw ondernemers 

ranking ten opzichte van de rest van Nederland zien.  

Nodig je accountant uit 

Als uw accountant gebruik maakt van het accountancyportaal van InformerOnline dan kan de 

administratie gekoppeld worden aan zijn/haar accountancyportaal. Zo kan uw accountant ten alle 

tijden in uw administratie om u te helpen met uw boekhouding.  

Meer hierover vindt u in het helpdesk item: Administratie koppelen aan het accountancyportaal. 

Programma informatie 

Onder Programma informatie vindt u verschillende informatie over u en Informer. Hier vindt u 

bijvoorbeeld uw laatste inlogdatum, uw abonnement en het laatste versienummer van Informer.  


