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A Algemeen 

1 Overzicht 

Het Mobifact-scherm bestaat uit verschillende onderdelen: 

 

1 Mobifact logo 

Klik op ons logo om naar onze website te gaan waar u meer informatie terugvindt. 

2 Jouw gegevens 

Hiermee kan je instellingen wijzigen, je account beheren of ons contacteren. 

3 Hulp 

Als je klikt op deze knop, krijg je meer informatie over de velden op het scherm. 

4 Navigatiemenu 

Het navigatiemenu is je gids doorheen Mobifact. Dit menu is op elke pagina hetzelfde en helpt je 

te navigeren door de verschillende onderdelen. 

5 Hoofdgebied 

Het hoofdgebied toont de gegevens afhankelijk van je keuze in het navigatiemenu. 

6 Actiemenu 

Via het actiemenu kun je verschillende acties in Mobifact uitvoeren. In tegenstelling tot het 

navigatiemenu is het actiemenu afhankelijk van de pagina waarop je je bevindt. 
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2 Extra hulp tonen 

Door op het hulp-icoontje in de rechterbovenhoek te klikken kan je zien of er extra informatie 

beschikbaar is over de velden op in het hoofdmenu. Klik opnieuw op het icoontje om de hulp 

opnieuw te verbergen. 

 

 

Klik op één van de individuele icoontjes om meer informatie over een veld te krijgen. Klik op 

“Sluiten” of op het kruisje om de informatie terug te verbergen. Je kan ook op één van de andere 

hulp-icoontjes klikken of op het icoon in de rechterbovenhoek. 
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3 Een probleem melden 

Om ervoor te zorgen dat uw melding zo snel mogelijk wordt behandeld, kan je best de optie 

“Contacteer ons” gebruiken. Hier kan u terecht met alle dringende en minder dringende vragen. 

Ook suggesties zien wij graag verschijnen. 

Selecteer of beweeg met de muis over je naam en selecteer de optie “Contacteer ons”.  

 

Vul de velden in en klik op “Bevestigen”. 

 

 

Probeer zo volledig mogelijk te zijn in je beschrijving, dan kunnen we je sneller verder helpen. 

 

Type Geef aan of je een probleem wil melden, een vraag wil 
stellen of een suggestie hebt. 
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Prioriteit Kan je voorlopig verder of heb je dringend hulp nodig? 

Apparaat Op welk apparaat heb je het probleem opgemerkt? 

Besturingssysteem Welk besturingssysteem gebruik je? 

Browser Welke internetbrowser gebruik je? 

Beschrijving Geef een zo duidelijk mogelijke beschrijving van het 
probleem of stel je vraag. 
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B Instellingen 

Vooraleer je start met Mobifact neem je best even de tijd om de instellingen te overlopen en 

waar nodig aan te passen. 

Selecteer of beweeg met de muis over je naam en selecteer de optie “Instellingen”.  

 

De instellingen zijn onderverdeeld in verschillende secties: 

- Account 

- Factuur 

- E-mail 

- Btw 

- Logo 

- Extra functies 
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1 Account 

Deze sectie bevat naast enkele voorkeursinstellingen, de gegevens die wettelijk verplicht zijn op 

al uw documenten. 

 

1.1 Uw gegevens 

 

Tip: gebruik het hulp-icoontje om meer informatie te krijgen over de velden. 

Voornaam Uw voornaam is louter ter informatie. 

Achternaam Uw achternaam is louter ter informatie. 

Bedrijfsnaam Vul hier de officiële naam van uw bedrijf in, inclusief de 
rechtsvorm. Uw bedrijfsnaam wordt op al uw documenten 
getoond. 
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Website Uw website wordt op al uw documenten getoond. Dit is 
geen verplicht in te vullen veld. 

Btw-nummer / 
Ondernemingsnummer 

Vul hier uw ondernemingsnummer in. Als uw bedrijf btw-
plichtig is, is dit tevens uw btw-nummer. 

 Opgelet: vergeet niet de punten te zetten, zodat uw 
ondernemingsnummer in het juiste formaat op uw 
documenten wordt getoond. 

RPR Het rechtspersonenregister (RPR) is verplicht te tonen op al 
uw documenten voor handelsvennootschappen en 
rechtspersonen. Het RPR wordt op al uw documenten 
getoond. 

Vrijgesteld van btw Duid hier aan of uw bedrijf vrijgesteld is van btw, 
bijvoorbeeld indien uw bedrijf onder de vrijstellingsregeling 
voor kleine bedrijven valt. 

Bankrekeningnummer (IBAN) Vul hier uw IBAN-nummer in. Het rekeningnummer wordt 
op al uw documenten getoond. 

BIC Vul hier de BIC van uw bankrekening in. De BIC wordt op al 
uw documenten getoond. 

1.2 Adresgegevens 

Geef uw volledig adres in. 
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De provincie is optioneel en wordt ook niet getoond op uw documenten. 

Als land kan u enkel België kiezen. Voorlopig ondersteunt Mobifact nog geen andere landen. 

1.3 Voorkeuren 

 

 

Items per pagina Duid aan hoeveel documenten, artikelen of contacten er 
getoond worden in de lijsten op de overzichtspagina’s. 

Uw startscherm Duid aan welke pagina geopend wordt bij het opstarten van 
Mobifact. 
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2 Factuur 

Deze sectie bevat de standaardinstellingen voor uw facturen. 

 

Standaard betalingsnotitie De standaard betalingsnotitie wordt in al uw documenten 
standaard ingevuld in het veld “Betalingsnotitie”. Dit veld 
kan nog worden gewijzigd bij het aanmaken of wijzigen van 
een document. 

Gebruik dit veld om een extra boodschap aan uw klanten 
mee te geven of om aan wettelijke verplichtingen te 
voldoen. 

Betalingstermijn van de 
factuur 

De standaard betalingstermijn voor facturen (uitgedrukt in 
dagen) wordt standaard ingevuld in het veld 
“Betalingsvoorwaarde” van uw facturen. Dit veld kan nog 
gewijzigd worden bij het aanmaken of wijzigen van de 
factuur.  

De betalingstermijn gaat in vanaf de factuurdatum. 

Maximum betalingsverschil Een factuur wordt als voldaan beschouwd als het nog te 
betalen bedrag kleiner dan of gelijk is aan het maximum 
betalingsverschil. 
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3 E-mail 

Beheer hier de e-mails die worden verstuurd vanuit Mobifact. 

 

 

Standaard e-mailbericht Het standaard e-mailbericht wordt automatisch 
overgenomen wanneer je een document verstuurd via e-
mail. Deze tekst kan je bij het versturen nog aanpassen. 

Standaard e-mailbericht 
herinnering 

Het standaard e-mailbericht herinnering wordt automatisch 
overgenomen wanneer je een herinnering verstuurd via e-
mail. Deze tekst kan je bij het versturen nog aanpassen. 

Antwoord aan (reply-to) Dit e-mailadres wordt automatisch ingevuld wanneer een 
klant antwoordt op je e-mail. Dit is handig als je liever niet 
hebt dat er rechtstreeks wordt geantwoord op het e-
mailadres van je Mobifact-account. 

Alle e-mails in BCC naar dit 
adres sturen 

Vul hier een e-mailadres in als je een “blind carbon copy” 
(BCC) wil ontvangen van alle e-mails die vanuit Mobifact 
worden verstuurd. Dit e-mailadres is voor de ontvanger van 
de e-mail niet zichtbaar. 
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4 Btw 

Beheer hier de btw-percentages die gekozen kunnen worden bij het invoeren van 

goederen/diensten in een document of bij aanmaken van een artikel. 

 

4.1 Een nieuw btw-percentage toevoegen 

Vul de omschrijving in van het nieuwe btw-percentage samen met het percentage zelf. 

Klik op de knop “Nieuwe btw-code opslaan”. 

 

De omschrijving wordt getoond in de lijsten bij het aanmaken of wijzigen van documenten en 

artikelen. Het percentage wordt gebruikt om de btw te berekenen. 

4.2 Een btw-percentage als standaard instellen 

Klik op de tekst “Standaard”. 

 

Het btw-percentage krijgt nu een groen vinkje in de kolom “Standaard gebruiken”. 

Dit btw-percentage zal standaard gebruikt worden wanneer je een nieuwe document of artikel 

aanmaakt. 
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4.3 Een btw-percentage verwijderen 

Klik op de tekst “Verwijder”. 

 

Het btw-percentage verdwijnt uit de lijst. Je zal dit ook niet meer kunnen kiezen bij het 

aanmaken of wijzigen van documenten of artikelen. 

Dit heeft geen effect op documenten of artikelen die eerder werden aangemaakt. 
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5 Logo 

Als je over een logo beschikt, kan je er voor kiezen om dit logo op je documenten te tonen.  

 

 

Logo printen Als je deze optie uitschakelt, wordt je logo niet afgedrukt op 
je documenten. Het logo wordt dan nog enkel getoond als je 
je documenten via e-mail verstuurd. 

 

5.1 Een nieuw logo kiezen 

Klik op de knop “Bestand kiezen”. 

 

Er wordt een nieuw venster geopend. Selecteer een afbeelding en klik op “Openen”. 

De naam van het bestand verschijnt op het scherm. Klik nu op de knop “Uploaden”. 

 

Het logo moet aan volgende eisen voldoen: 

- Type bestand: gif, jpg of png 
- Maximale grootte: 500 kB 
- Maximale afmetingen: 900x200 (breedte x hoogte) 
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Het is mogelijk dat je de pagina moet vernieuwen voor het nieuwe logo wordt weergegeven. 

 

 

5.2 Logo verwijderen 

Klik op de knop “Verwijderen”. 
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6 Extra functies 

Hier beheert u de geavanceerde instellingen en extra functionaliteiten. 

 

 

Verstuurde documenten 
wijzigen 

Normaal staat Mobifact niet toe om reeds verstuurde 
documenten te wijzigen. Voor wijzigingen aan deze 
documenten dient een creditnota en/of een nieuw 
document opgemaakt te worden. Voor kleine aanpassingen 
kan het handig zijn om verstuurde documenten alsnog te 
wijzigen. Schakel hiervoor de optie “Verstuurde documenten 
wijzigen” in. 

 Belangrijk: Gebruik deze optie zorgvuldig. U blijft altijd 
zelf verantwoordelijk voor de correctheid van uw 
documenten 

BOB-export Schakel de optie in voor export van facturen naar het 
boekhoudpakket BOB. Deze optie is enkel beschikbaar in het 
PRO-pakket en wordt op maat ontwikkeld. Zie het hoofdstuk 
“Tools” voor meer informatie. 

Beheer accounts Schakel de optie in voor het beheren van meerdere 
accounts. Deze optie is enkel beschikbaar in het PRO-pakket.  

Voorraadbeheer Schakel de optie in voor voorraadbeheer. Deze optie is enkel 
beschikbaar in het PRO-pakket. Zie het hoofdstuk 
“Artikelen” voor meer informatie. 

  



20 
 

C Mijn pakket 

Klik op je naam in de rechterbovenhoek (menu “Jouw gegevens”) en selecteer de optie “Mijn 

pakket”.  

 

1 Mijn pakket 

Het overzichtsscherm geeft je meer informatie over je Mobifact-pakket en je huidig krediet. 

 

 

Pakket Je huidig pakket. 

Er bestaan vier pakketten: Gratis, Basic, Pro en Custom. 
Meer informatie over de verschillen vind je op onze website 
www.mobifact.be 

Geldig van De startdatum van het huidige pakket. 

Geldig tot De einddatum van de geldigheid van het huidige pakket. Op 
het einde van de geldigheidsdatum wordt het huidige pakket 
automatisch verlengd als er voldoende krediet beschikbaar 

http://www.mobifact.be/
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is. Als er onvoldoende krediet beschikbaar is, wordt het 
pakket gewijzigd naar een gratis pakket. 

Prijs per maand De prijs per maand van uw huidige pakket. 

Aankoopprijs Deze prijs is enkel ter informatie en niet verplicht. 

Bij ingave van deze prijs wordt de winstmarge automatisch 
berekend. 

Mijn kortingscode Breng uw vrienden en contacten op de hoogte van Mobifact. 
Voor elke aankoop van Mobifact-krediet door één van je 
doorverwijzingen krijg je zelf 10% gratis krediet.  

Meer informatie over ons ambassadeursprogramma en 
voorwaarden op www.mobifact.be 

Mobifact-krediet Uw huidig Mobifact-krediet. 

 

  

http://www.mobifact.be/
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2 Mobifact-krediet kopen 

Klik op de knop “Mobifact-krediet kopen” in het actiemenu. 

 

Selecteer een betaalmethode en vul het gewenste krediet in. Klik op de knop “Bevestig”. 
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Paypal/Bancontact/Mister 
Cash 

Onze online betalingen worden door de webshop van Icepay 
afgehandeld. Volg de instructies. Meer informatie over de 
betalingswijzen vind je op www.mobifact.be 

Overschrijving Betaling via een overschrijving. U krijgt na bevestiging een 
overzicht met de gegevens die u nodig heeft om de 
overschrijving uit te voeren. Meer informatie over de 
betalingswijzen vind je op www.mobifact.be 

Mobifact-krediet Het gewenste krediet, exclusief transactiekosten, kortingen 
en btw. 

Btw De btw wordt berekend op het netto Mobifact-krediet plus 
de transactiekosten. 

Totaal Het totaal te betalen bedrag. 

Gratis krediet Het totaal in korting in de vorm van gratis Mobifact-krediet. 

Totaal krediet Het totaal beschikbare Mobifact-krediet, inclusief het gratis 
krediet. 

 

Als u gekozen heeft voor een handmatige overschrijving krijgt u de gegevens die u nodig heeft in een 

overzicht. Klik op “OK” om terug te keren naar het hoofdmenu. 

 

 

 

 

 

http://www.mobifact.be/
http://www.mobifact.be/
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IBAN en BIC De gegevens van onze bankrekening. 

Gestructureerde mededeling Uw persoonlijke gestructureerde mededeling. Deze is uniek 
voor uw account en dient gebruikt te worden bij al uw 
overschrijvingen aan Mobifact. 

Totaal Schrijf dit bedrag over. 

 

  



25 
 

3 Pakket wijzigen 

Selecteer in het overzichtsscherm één van de opties in “Mijn pakket wijzigen”. 

 

Kies de datum van activatie en bevestig. 

 

 

Huidig pakket Uw huidig pakket. 

Nieuw pakket Het nieuwe pakket. 

Prijs per maand De prijs per maand van het nieuwe pakket. Dit is tevens het 
benodigd krediet. 

Mobifact-krediet Het beschikbare krediet. 

Datum activatie De datum waarop het nieuwe pakket wordt geactiveerd.  

Meteen 

Het pakket wordt meteen geactiveerd. Als het huidig pakket 
het gratis pakket is dit de enige optie. 

Automatisch 



26 
 

Bij het upgraden van het pakket van Basic naar Pro kan het 
pakket op het einde van de huidige termijn worden 
beëindigd. 
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4 Wachtwoord wijzigen 

Klik op de knop “Wijzig wachtwoord” in het actiemenu. 

Geef je huidige wachtwoord en het nieuwe wachtwoord in. Klik op de knop “Wijzig”. 
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D Dashboard 

Het dashboard toont allerlei nuttige informatie zoals de laatste nieuwtjes van Mobifact, gepland 

onderhoud en het aantal achterstallige facturen. 
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E Artikelen 

 

1 Overzichtsscherm 

In het overzichtsscherm vind je al je artikelen terug. 

1.1 Selecteren op code of beschrijving 

Typ een deel van de beschrijving of code van het artikel in het veld “Artikel”. Zodra je minstens 

twee tekens hebt getypt, verschijnt een keuzelijst van reeds bestaande artikelen. Selecteer een 

artikel uit de lijst of klik op het zoek-icoon naast het veld om een meer gedetailleerde lijst te 

tonen. 

 

Tip: Je kan ook de pijltjes op je toetsenbord gebruiken om te navigeren in de lijst en de TAB-

toets om een artikel te selecteren. In plaats van op het zoek-icoon te klikken kan je ook de ENTER-

toets gebruiken. 
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2 Artikel aanmaken 

Klik op de knop “Nieuw artikel” in het actiemenu. 

 

Vul de velden in en klik op “Opslaan” in het actiemenu. 

 

 

Artikelcode Geef een unieke code op als naam van het artikel. 

Beschrijving Geef de beschrijving op van het artikel. Deze wordt getoond 
in “Beschrijving” in de sectie “Goederen/Diensten” van een 
document. 

Verkoopprijs exclusief btw Deze prijs wordt getoond in “Eenheidsprijs” in de sectie 
“Goederen/Diensten” van een document.  

Bij ingave van deze prijs wordt automatisch de verkoopprijs 
inclusief btw en de winstmarge (als de aankoopprijs is 
ingegeven) berekend. 

Verkoopprijs inclusief btw Deze prijs is enkel ter informatie. De btw wordt op het totaal 
van het document berekend.  

Bij ingave van deze prijs wordt automatisch de verkoopprijs 
exclusief btw en de winstmarge (als de aankoopprijs is 
ingegeven) berekend. 

Aankoopprijs Deze prijs is enkel ter informatie en niet verplicht. 

Bij ingave van deze prijs wordt de winstmarge automatisch 
berekend. 
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Aankoopkorting De aankoopkorting is enkel ter informatie en niet verplicht. 

Winstmarge De winstmarge is enkel ter informatie en niet verplicht. 

Bij ingave van dit veld wordt automatisch de verkoopprijs 
(als de aankoopprijs is ingegeven) berekend. 

Btw-percentage Het btw-percentage wordt getoond in “Btw” in de sectie 
“Goederen/Diensten” van een document. 

Bij wijziging van dit veld wordt automatisch de verkoopprijs 
inclusief btw herberekend. 
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3 Artikel wijzigen 

Selecteer een artikel in het overzichtsscherm. 

 

Wijzig de gewenste velden en klik op de knop “Opslaan” in het actiemenu. 

 

In het vorige hoofdstuk vindt u meer uitleg over de verschillende velden. 
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4 Artikel verwijderen 

Selecteer een artikel in het overzichtsscherm. 

 

Klik op de knop “Verwijder” in het actiemenu. 

 

Bevestig dat je het artikel wil verwijderen. 

 

Het verwijderen van een artikel heeft geen effect op reeds aangemaakte documenten.  
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5 Voorraadbeheer 

5.1 Voorraadbeheer aan-/uitschakelen 

De functionaliteit voorraadbeheer is enkel beschikbaar in het PRO-pakket. 

Schakel voorraadbeheer aan via het menu “Extra functies” in de instellingen (zie hoofdstuk B.6). 

 

5.2 Filteren op status in het overzichtsscherm 

Selecteer één van de opties in de lijst. 

 

 

Onder minimum Enkel de artikelen worden getoond waarvan de huidige 
voorraad onder de minimumvoorraad ligt. 

 

 

 



35 
 

5.3 Voorraad instellen 

Bij het aanmaken of wijzigen van een artikel kan de minimumvoorraad en huidige voorraad 

ingesteld worden. 

 

 

Minimumvoorraad Het minimum aantal stuks dat altijd in voorraad moet zijn. 

Huidige voorraad Het aantal stuks dat momenteel in voorraad is. 

 

Automatische bepaling van de huidige voorraad 

De huidige voorraad wordt in volgende gevallen verminderd: 

- Bij het aanmaken van een factuur waarin het artikel is opgenomen. 

De huidige voorraad wordt in volgende gevallen verhoogd: 

- Bij het aanmaken van een inkooporder waarin het artikel is opgenomen. 

- Bij het aanmaken van een creditnota waarin het artikel is opgenomen. 
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F Contacten 

 

 

In Mobifact worden alle relaties met uw bedrijf beheerd onder het contactenbestand. Zo is een 

eenvoudig centraal beheer mogelijk of het nu om klanten gaat of leveranciers. Klanten worden 

gebruikt in verkoopdocumenten (offerte, bestelbon en factuur). Leveranciers kunnen worden 

gebruikt in inkoopdocumenten (inkooporder en inkoopfactuur). 

1 Overzichtsscherm 

In het overzichtsscherm vind je alle contacten terug. 

1.1 Filteren op type contact 

Selecteer één van de opties in de lijst: klant, leverancier of beide. 
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1.2 Selecteren op naam 

Typ een deel van de naam van het contact in het veld “Naam”. Zodra je minstens twee tekens 

hebt getypt, verschijnt een keuzelijst van reeds bestaande contacten. Selecteer een contact uit 

de lijst of klik op het zoek-icoon naast het veld om een meer gedetailleerde lijst te tonen. 

 

 

Tip: Je kan ook de pijltjes op je toetsenbord gebruiken om te navigeren in de lijst en de TAB-

toets om een contact te selecteren. In plaats van op het zoek-icoon te klikken kan je ook de 

ENTER-toets gebruiken. 
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2 Contact aanmaken 

Klik op de knop “Nieuw contact” in het actiemenu. 

 

 

Stap 1 Kopgegevens invullen 

 

 

Naam De officiële naam van de klant of leverancier. Deze naam 
wordt getoond op documenten. 

Type Duid aan of het om een klant, leverancier of beide gaat. 

Website Website van het contact. Dit veld dient louter ter informatie 
en wordt niet op documenten getoond. 

Taal De taal waarin de documenten worden opgemaakt. De drie 
landstalen en het Engels worden ondersteund. 
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Stap 2 Btw-gegevens invullen 

 

Btw-status Voor de btw-status van het contact zijn er drie opties: 
professioneel, professioneel vrijgesteld van btw en 
particulier. 

Regio Duid aan waar het contact gevestigd is. 

 

Btw-nummer / 
ondernemingsnummer 

Vul het btw-nummer in voor professionele contacten. Vul 
het ondernemingsnummer in voor professionele contacten 
vrijgesteld van BTW en laat het veld leeg voor particulieren.  

Voor de correcte weergave (punten en spaties) zorgt u zelf. 

Op dit veld is een invoerhulp voorzien die het formaat 
(aantal tekens en cijfers) bij het opslaan controleert voor de 
verschillende landen in de Europese Unie. 

 

Stap 3 Geldigheid btw-nummer controleren (optioneel) 

Controleer het btw-nummer op de site van de Europese Commissie door op de knop “Controleer 

btw-nummer” te klikken. 

 

In het resultaat kan je de ingevoerde gegevens vergelijken met de gegevens in de VIES databank 

van de Europese Commissie. 

 Opgelet: Dit kan soms enkele seconden duren. 
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Meer informatie en beschikbaarheid is te vinden op de website zelf: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ 

 

Stap 4 Adres invullen 

Vul de adresgegevens in. 

 

Het standaardadres (of facturatieadres) wordt op documenten getoond. 

De provincie is louter ter informatie en wordt niet getoond op documenten. 

Vink het veld “Leveringsadres is gelijk aan standaardadres” uit om een afwijkend leveringsadres 

op te geven. Daarna kan je het adres invoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/
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Stap 5 Voeg opmerkingen toe 

Vul indien gewenst de opmerkingen aan. 

 

De opmerkingen zijn louter ter informatie en zijn niet zichtbaar op documenten. 

 

Stap 6 Voeg contactpersonen toe 

Contactpersonen kunnen geselecteerd worden bij het versturen van e-mails. 

Klik op het “+”-icoontje om een contactpersoon toe te voegen. 

 

Vul de gegevens aan. 

 

Met uitzondering van het telefoonnummer zijn alle gegevens verplicht. 

Druk op het “x”-icoontje om een contactpersoon te verwijderen. 
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Stap 7 Opslaan 

Klik op de knop “Opslaan” in het actiemenu om het nieuw aangemaakte contact op te slaan. 
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3 Contact wijzigen 

Wanneer een contact wordt gewijzigd, blijven de bestaande documenten voor dat contact 

ongewijzigd. 

Selecteer een contact in het overzichtsscherm. 

 

Er worden nu meer details van het contact getoond. Klik op de knop “Wijzig” in het actiemenu. 

 

Wijzig de velden en klik op de knop “Opslaan” in het actiemenu. 

 

 

In het vorige hoofdstuk vindt u meer uitleg over de verschillende velden. 
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4 Contact verwijderen 

Wanneer een contact wordt verwijderd is het niet langer mogelijk nieuwe documenten met dat 

contact aan te maken. Bestaande documenten worden niet aangepast of verwijderd. 

4.1 Vanuit het overzichtsscherm 

Selecteer een contact in het overzichtsscherm. 

 

Er worden nu meer details van het contact getoond. Klik op de knop “Verwijder” in het 

actiemenu. 

 

Bevestig dat je het contact wil verwijderen. 
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4.2 Vanuit contact wijzigen 

Klik op de knop “Verwijder” in het actiemenu. 

 

Bevestig dat je het contact wil verwijderen. 
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5 Contacten exporteren 

Het resultaat van de export is een Microsoft Excel®-bestand met daarin één regel per 

contactpersoon. Zijn er geen contactpersonen gedefinieerd voor een contact, staat er een regel 

in het bestand zonder contactgegevens. 

Klik in het overzichtsscherm op de knop “Exporteer” in het actiemenu. 

 

Kies de locatie en naam van het bestand en sla het bestand op. 
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G Documenten 

1 Algemeen 

 

1.1 Overzichtsscherm 

In het overzichtsscherm vind je al je documenten terug. De documenten zijn ingedeeld in 

verschillende categorieën waarop je kan filteren. 

1.2 Filteren op categorie 

Klik op één van de knoppen om de filter toe te passen. 

 

 

Type We maken het onderscheid tussen verkoop en inkoop. 
Verkoopdocumenten maak je voor klanten terwijl je bij 
inkoopdocumenten zelf de klant bent. 

Documenttype Voor verkoop voorzien we vier documenttypes: factuur, 
periodieke factuur, offerte en bestelbon. Voor inkoop is er 
de inkoopfactuur en het inkooporder. 
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Status Elk document heeft een status. Lees hierover meer in de 
sectie “Levenscyclus van een document”. 

 

1.3 Filteren op naam van het contact 

Typ een deel van de naam van het contact in het veld “Klant” (voor verkoop) of “Leverancier” 

(voor inkoop). Zodra je minstens twee tekens hebt getypt, verschijnt een keuzelijst van 

contacten. Selecteer een contact uit de lijst of druk op de ENTER-toets om te filteren op een deel 

van de naam. 

 

 

Tip: Je kan ook de pijltjes op je toetsenbord gebruiken om te navigeren in de lijst en de TAB-

toets om een contact te selecteren. 

 Opgelet: Je kan niet zoeken op verwijderde contacten. 

 

1.4 Levenscyclus van een document 

In het onderstaande diagram staan de verschillende mogelijke acties voor documenten met het 

effect ervan op de status van het document. Uiteraard kies je zelf welke documenten je wilt 

gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld perfect mogelijk om de offerte en bestelbon over te slaan en 

meteen een factuur aan te maken. 
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2 Offerte 

2.1 Levenscyclus van een offerte 

Status Actie 

Concept Dit is de initiële status van de offerte na de aanmaak. 

Open Deze status wordt ingesteld na versturen (of markeren als 
verstuurd) van de offerte. 

Het is ook mogelijk deze status zelf in te stellen. 

Afgewerkt Deze status wordt ingesteld wanneer de offerte naar een 
bestelbon of factuur wordt gekopieerd. 

Het is ook mogelijk deze status zelf in te stellen. 
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2.2 Offerte aanmaken 

Selecteer het type “Verkoop” en het documenttype “Offerte”. Klik op “Nieuwe offerte” in het 

actiemenu. 

 

 

Stap 1 Klant invullen 

Optie A Bestaande klant kiezen 

Typ een deel van de naam van de klant in het veld “Klant”. Zodra je minstens twee tekens hebt 

getypt, verschijnt een keuzelijst van klanten. Selecteer een klant uit de lijst. 

 

Tip: Je kan ook de pijltjes op je toetsenbord gebruiken om te navigeren in de lijst en de TAB-

toets om een klant te selecteren. 
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Optie B Nieuwe klant aanmaken 

Klik op de “+”-knop. 

 

Er verschijnt een menu. Vul hier alle verplichte velden in en bevestig met de knop “Nieuw”. De 

klant wordt automatisch toegevoegd aan je contacten. 
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Naam De officiële naam van de klant of leverancier. Deze naam 
wordt getoond op documenten. 

Website Website van het contact. Dit veld dient louter ter informatie 
en wordt niet op documenten getoond. 

Taal De taal waarin de documenten worden opgemaakt. De drie 
landstalen en het Engels worden ondersteund. 

Btw-status Voor de btw-status van het contact zijn er drie opties: 
professioneel, professioneel vrijgesteld van btw en 
particulier. 

Regio Duid aan waar het contact gevestigd is. 

Btw-nummer / 
ondernemingsnummer 

Vul het btw-nummer in voor professionele contacten. Vul 
het ondernemingsnummer in voor professionele contacten 
vrijgesteld van BTW en laat het veld leeg voor particulieren.  

Voor de correcte weergave (punten en spaties) zorgt u zelf. 

Op dit veld is een invoerhulp voorzien die het formaat 
(aantal tekens en cijfers) bij het opslaan controleert voor de 
verschillende landen in de Europese Unie. 

Adres Het standaardadres (of facturatieadres) wordt op 
documenten getoond. De provincie is louter ter informatie 
en wordt niet getoond op documenten. 

Bij aanmaak vanuit het document wordt dit adres ook als 
leveringsadres ingesteld. 

 

In hoofdstuk “F.2 Contact aanmaken” vindt u meer uitleg over het aanmaken van een contact. 

 

Stap 2 Kopgegevens invullen 
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Offertenummer Bij elke nieuwe offerte wordt het offertenummer 
automatisch met 1 verhoogd. Het nummer is echter ook vrij 
aan te passen. 

Offertedatum Dit is de boekingsdatum van uw offerte. De datum wordt op 
de afdruk van de offerte getoond als “Datum offerte”. 

Referentie klant Dit wordt op de afdruk van de offerte getoond als “Uw 
referentie”. 

Betalingsnotitie Dit wordt onderaan de afdruk van de offerte getoond. 
Gebruik de notitie om een extra boodschap mee te geven of 
om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.  

Standaard wordt hier de betalingsnotitie uit de instellingen 
ingevuld. 

 

Stap 3 Goederen/Diensten invullen 

Optie A Op basis van een artikel 

Typ een deel van de naam of beschrijving van het artikel in het veld “Artikel code”. Zodra je 

minstens twee tekens hebt getypt, verschijnt een keuzelijst van artikelen. Selecteer een artikel 

uit de lijst. 

 

Tip: Je kan ook de pijltjes op je toetsenbord gebruiken om te navigeren in de lijst en de TAB-

toets om een artikel te selecteren. 

 

De overige velden worden automatisch aangevuld. Je kan deze nog vrij aanpassen. 

 

Optie B Vrije invoer 

Vul de velden “Beschrijving”, “Aantal” en “Eenheidsprijs” in. 

Selecteer het geldende btw-percentage. 
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Beschrijving Deze beschrijving wordt getoond op de afdruk van de 
offerte. 

Aantal Het aantal eenheden van het goed of de dienst. 

Eenheidsprijs De prijs per eenheid van het goed of de dienst. 

Btw Het btw-percentage dat van toepassing is op het goed of de 
dienst. 

 

Goederen/diensten toevoegen en verwijderen 

Gebruik het “+”-icoontje om nieuwe goederen/diensten toe te voegen. 

Gebruik het “x”-icoontje om goederen/diensten te verwijderen. 
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Stap 4 Bevestigen 

De samenvatting toont aan de linkerzijde het detail van de berekende btw. Aan de rechterzijde 

staat het totaal van de offerte. De bedragen worden automatisch bijgewerkt als je de offerte 

wijzigt. 

Bevestig de offerte met de knop “Nieuw”. 

 

De offerte is terug te vinden in het overzichtsscherm bij de offertes in de status “Concept”. 
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2.3 Offerte weergeven 

Geef een offerte weer door op de offerte in de lijst in het overzichtsscherm te klikken. 

 

In het hoofdmenu krijg je een overzicht van de offerte. Het actiemenu toont de verschillende 

mogelijke acties. 
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2.4 Offerte wijzigen 

Klik op de knop “Wijzig” in het actiemenu bij weergave van de offerte. Deze optie is niet 

beschikbaar indien de offerte reeds werd verstuurd tenzij de instelling “Verstuurde documenten 

wijzigen” werd geactiveerd. 

 

Wijzig de velden in de offerte. Klik op de knop “Opslaan”. 

 

Zie hoofdstuk 2.2 Offerte aanmaken voor meer informatie over de velden. Naast de velden die 

ingevuld kunnen worden bij aanmaken van de offerte, kan ook de status worden aangepast. 

Klantgegevens zijn hier niet meer wijzigbaar.  
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2.5 Offerte verwijderen 

Klik op de knop “Verwijder” in het actiemenu bij weergave van de offerte. Deze optie is niet 

beschikbaar indien de offerte reeds werd verstuurd tenzij de instelling “Verstuurde documenten 

wijzigen” werd geactiveerd. 

 

Bevestig dat je de offerte wilt verwijderen. 
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2.6 Offerte afdrukken op opslaan 

Klik op de knop “PDF” in het actiemenu bij weergave van de offerte. De printopties verschijnen 

bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om de opties te verbergen. 

 

Selecteer de gewenste actie en type afdruk en klik op de knop “PDF”. 

 

 

Preview De offerte wordt in je browser getoond. Vanuit je browser 
kan je het PDF-bestand opslaan of afdrukken. 

Direct opslaan De offerte wordt meteen opgeslagen op je apparaat. 
Bevestig de locatie en naam van het bestand in het nieuwe 
venster. 

Origineel De normale afdrukversie van de offerte. 

Duplicaat In de titel van de afdruk van de offerte wordt vermeld dat 
het om een duplicaat gaat. 
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2.7 Offerte versturen 

Klik op de knop “Verstuur” in het actiemenu bij weergave van de offerte.  

 

De verzendopties verschijnen bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om de opties te 

verbergen. 

 

Optie 1 Markeren als verzonden 

Met deze optie duid je de offerte aan als verzonden zonder ze effectief via e-mail te versturen. 

Gebruik deze optie bijvoorbeeld wanneer je de offerte via de post verstuurt. Deze optie kan ook 

gebruikt worden als er geen contactpersonen werden gedefinieerd. De status van de offerte 

wijzigt van “Concept” naar “Open”. 

Duid de optie “Enkel markeren als verzonden” aan en klik op de knop “Verstuur”. 
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Optie 2 Via e-mail versturen 

Selecteer de ontvangers en bijlagen. Pas de tekst van de e-mail aan. Deze optie kan enkel 

gebruikt worden als er minstens één contactpersoon werd ingesteld voor de klant. Klik op de 

knop “Verstuur”. 

 

 

Stuur deze offerte naar Selecteer hier de ontvangers van de e-mail. Deze lijst toont 
de contactpersonen van de klant. 

Selecteer de optie “Kopie naar mezelf” om een kopie van de 
e-mail naar het e-mailadres van je Mobifact-account te 
sturen (in BCC). 

Selecteer bijlagen Selecteer hier de bijlagen die als bijlage aan de e-mail 
toegevoegd moeten worden. 

Selecteer automatisch 
gegenereerde bijlagen 

Selecteer deze optie als je de PDF-versie van je offerte in de 
bijlage van de e-mail wil plaatsen. 

E-mailbericht Voeg tekst toe aan het e-mailbericht of wijzig de 
standaardtekst uit de instellingen (zie hoofdstuk B.3). 
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2.8 Herinnering versturen 

Klik op de knop “Herinnering” in het actiemenu bij weergave van de offerte. De verzendopties 

verschijnen bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om de opties te verbergen. Deze 

actie is enkel beschikbaar voor reeds verstuurde offertes. 

 

Selecteer de ontvangers en bijlagen. Pas de tekst van de e-mail aan. Deze optie kan enkel 

gebruikt worden als er minstens één contactpersoon werd ingesteld voor de klant. Klik op de 

knop “Verstuur”. 

 

Zie het vorige hoofdstuk voor meer informatie over de velden. 

Wanneer je de offerte verstuurt via herinnering zal standaard de tekst uit de e-mailinstellingen 

voor herinneringen worden voorgesteld. In het onderwerp van de e-mail en de PDF-bijlage zelf 

zal staan dat het om een herinnering gaat. 
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2.9 Offerte kopiëren 

2.9.1 Naar andere offerte 

Klik op de knop “Kopieer” in het actiemenu bij weergave van de offerte. 

 

De gegevens uit de offerte worden overgenomen in een nieuwe offerte. Het offertenummer 

wordt automatisch aangepast en de offertedatum wordt de huidige datum. Klik op de knop 

“Nieuw”. 

 

Zie hoofdstuk 2.2 Offerte aanmaken voor meer informatie over de velden. 
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2.9.2 Naar bestelbon 

Klik op de knop “Naar bestelbon” in het actiemenu bij weergave van de offerte. 

 

De gegevens uit de offerte worden overgenomen in een nieuwe bestelbon. Het nummer van de 

bestelbon wordt automatisch aangepast en de datum van de bestelbon wordt de huidige datum. 

Klik op de knop “Nieuw”. 

 

Zie hoofdstuk 3.2 Bestelbon aanmaken voor meer informatie over de velden. 
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2.9.3 Naar factuur 

Klik op de knop “Naar factuur” in het actiemenu bij weergave van de offerte. 

 

De gegevens uit de offerte worden overgenomen in een nieuwe factuur. Het factuurnummer 

wordt automatisch aangepast en de factuurdatum wordt de huidige datum. Klik op de knop 

“Nieuw”. 

 

Zie hoofdstuk 4.2 Factuur aanmaken voor meer informatie over de velden. 
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2.10 Opmerking toevoegen 

Klik op de knop “Opmerkingen” in het actiemenu bij weergave van de offerte. Een tekstveld 

verschijnt bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om het veld te verbergen. 

 

Vul het veld in. Klik op de knop “Toevoegen” om de opmerking toe te voegen. 

 

De opmerkingen worden opgenomen in de geschiedenis van de offerte. Ze verschijnen niet op de 

afdruk of PDF-versie van de offerte. 
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2.11 Geschiedenis weergeven 

Klik op de knop “Geschiedenis” in het actiemenu bij weergave van de offerte. De geschiedenis 

van de offerte verschijnt bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om de geschiedenis te 

verbergen. 

 

Klik op de tekst “Meer details” naast een regel om meer detail te tonen of te verbergen. 
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2.12 Bijlagen beheren 

Klik op de knop “Bijlagen” in het actiemenu bij weergave van de offerte. 

 

2.12.1 Bijlage toevoegen 

Klik op de knop “Bestand kiezen”. 

 

Selecteer het bestand en bevestig. De naam van het bestand wordt nu getoond. Klik op “Bijlage 

toevoegen”. 

 

De bijlage moet aan volgende eisen voldoen: 

- Het moet een bestand zijn van één van volgende types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, csv, 

xls of xlsx. 

- Maximale grootte van het bestand: 2 MB 

- Maximale afmetingen van fotobestanden: 1024 x 768 (breedte x hoogte) 
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2.12.2 Bijlage verwijderen 

Selecteer de gewenste bijlage door het vinkje aan te klikken. Klik op de knop “Verwijder”. 
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3 Bestelbon 

3.1 Levenscyclus van een bestelbon 

Status Actie 

Concept Dit is de initiële status van de bestelbon na de aanmaak. 

Open Deze status wordt ingesteld na versturen (of markeren als 
verstuurd) van de bestelbon. 

Het is ook mogelijk deze status zelf in te stellen. 

Afgewerkt Deze status wordt ingesteld wanneer de bestelbon naar een 
factuur wordt gekopieerd. 

Het is ook mogelijk deze status zelf in te stellen. 
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3.2 Bestelbon aanmaken 

Selecteer het type “Verkoop” en het documenttype “Bestelbon”. Klik op “Nieuwe bestelbon” in 

het actiemenu. 

 

 

Stap 1 Klant invullen 

Optie A Bestaande klant kiezen 

Typ een deel van de naam van de klant in het veld “Klant”. Zodra je minstens twee tekens hebt 

getypt, verschijnt een keuzelijst van klanten. Selecteer een klant uit de lijst. 

 

Tip: Je kan ook de pijltjes op je toetsenbord gebruiken om te navigeren in de lijst en de TAB-

toets om een klant te selecteren. 
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Optie B Nieuwe klant aanmaken 

Klik op de “+”-knop. 

 

Er verschijnt een menu. Vul hier alle verplichte velden in en bevestig met de knop “Nieuw”. De 

klant wordt automatisch toegevoegd aan je contacten. 

 



73 
 

 

Naam De officiële naam van de klant of leverancier. Deze naam 
wordt getoond op documenten. 

Website Website van het contact. Dit veld dient louter ter informatie 
en wordt niet op documenten getoond. 

Taal De taal waarin de documenten worden opgemaakt. De drie 
landstalen en het Engels worden ondersteund. 

Btw-status Voor de btw-status van het contact zijn er drie opties: 
professioneel, professioneel vrijgesteld van btw en 
particulier. 

Regio Duid aan waar het contact gevestigd is. 

Btw-nummer / 
ondernemingsnummer 

Vul het btw-nummer in voor professionele contacten. Vul 
het ondernemingsnummer in voor professionele contacten 
vrijgesteld van BTW en laat het veld leeg voor particulieren.  

Voor de correcte weergave (punten en spaties) zorgt u zelf. 

Op dit veld is een invoerhulp voorzien die het formaat 
(aantal tekens en cijfers) bij het opslaan controleert voor de 
verschillende landen in de Europese Unie. 

Adres Het standaardadres (of facturatieadres) wordt op 
documenten getoond. De provincie is louter ter informatie 
en wordt niet getoond op documenten. 

Bij aanmaak vanuit het document wordt dit adres ook als 
leveringsadres ingesteld. 

 

In hoofdstuk “F.2 Contact aanmaken” vindt u meer uitleg over het aanmaken van een contact. 

Stap 2 Kopgegevens invullen 
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Nummer bestelbon Bij elke nieuwe bestelbon wordt het nummer automatisch 
met 1 verhoogd. Het nummer is echter ook vrij aan te 
passen. 

Datum bestelbon Dit is de boekingsdatum van uw bestelbon. De datum wordt 
op de afdruk van de bestelbon getoond als “Datum 
bestelbon”. 

 

Referentie klant Dit wordt op de afdruk van de bestelbon getoond als “Uw 
referentie”. 

Betalingsnotitie Dit wordt onderaan de afdruk van de bestelbon getoond. 
Gebruik de notitie om een extra boodschap mee te geven of 
om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.  

Standaard wordt hier de betalingsnotitie uit de instellingen 
ingevuld. 

 

Stap 3 Goederen/Diensten invullen 

Optie A Op basis van een artikel 

Typ een deel van de naam of beschrijving van het artikel in het veld “Artikel code”. Zodra je 

minstens twee tekens hebt getypt, verschijnt een keuzelijst van artikelen. Selecteer een artikel 

uit de lijst. 

 

Tip: Je kan ook de pijltjes op je toetsenbord gebruiken om te navigeren in de lijst en de TAB-

toets om een artikel te selecteren. 

 

De overige velden worden automatisch aangevuld. Je kan deze nog vrij aanpassen. 
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Optie B Vrije invoer 

Vul de velden “Beschrijving”, “Aantal” en “Eenheidsprijs” in. 

Selecteer het geldende btw-percentage. 

 

Beschrijving Deze beschrijving wordt getoond op de afdruk van de 
bestelbon. 

Aantal Het aantal eenheden van het goed of de dienst. 

Eenheidsprijs De prijs per eenheid van het goed of de dienst. 

Btw Het btw-percentage dat van toepassing is op het goed of de 
dienst. 

 

Goederen/diensten toevoegen en verwijderen 

Gebruik het “+”-icoontje om nieuwe goederen/diensten toe te voegen. 

Gebruik het “x”-icoontje om goederen/diensten te verwijderen. 
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Stap 4 Bevestigen 

De samenvatting toont aan de linkerzijde het detail van de berekende btw. Aan de rechterzijde 

staat het totaal van de bestelbon. De bedragen worden automatisch bijgewerkt als je de 

bestelbon wijzigt. 

Bevestig de bestelbon met de knop “Nieuw”. 

 

De bestelbon is terug te vinden in het overzichtsscherm bij de bestelbonnen in de status 

“Concept”. 
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3.3 Bestelbon weergeven 

Geef een bestelbon weer door op de bestelbon in de lijst in het overzichtsscherm te klikken. 

 

In het hoofdmenu krijg je een overzicht van de bestelbon. Het actiemenu toont de verschillende 

mogelijke acties. 
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3.4 Bestelbon wijzigen 

Klik op de knop “Wijzig” in het actiemenu bij weergave van de bestelbon. Deze optie is niet 

beschikbaar indien de bestelbon reeds werd verstuurd tenzij de instelling “Verstuurde 

documenten wijzigen” werd geactiveerd. 

 

Wijzig de velden in de bestelbon. Klik op de knop “Opslaan”. 

 

Zie hoofdstuk 3.2 Bestelbon aanmaken voor meer informatie over de velden. Naast de velden die 

ingevuld kunnen worden bij aanmaken van de bestelbon, kan ook de status worden aangepast. 

Klantgegevens zijn hier niet meer wijzigbaar.  
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3.5 Bestelbon verwijderen 

Klik op de knop “Verwijder” in het actiemenu bij weergave van de bestelbon. Deze optie is niet 

beschikbaar indien de bestelbon reeds werd verstuurd tenzij de instelling “Verstuurde 

documenten wijzigen” werd geactiveerd. 

 

Bevestig dat je de bestelbon wilt verwijderen. 
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3.6 Bestelbon afdrukken op opslaan 

Klik op de knop “PDF” in het actiemenu bij weergave van de bestelbon. De printopties 

verschijnen bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om de opties te verbergen. 

 

Selecteer de gewenste actie en type afdruk en klik op de knop “PDF”. 

 

 

Preview De bestelbon wordt in je browser getoond. Vanuit je 
browser kan je het PDF-bestand opslaan of afdrukken. 

Direct opslaan De bestelbon wordt meteen opgeslagen op je apparaat. 
Bevestig de locatie en naam van het bestand in het nieuwe 
venster. 

Origineel De normale afdrukversie van de bestelbon. 

Duplicaat In de titel van de afdruk van de bestelbon wordt vermeld dat 
het om een duplicaat gaat. 

Leverbon In de titel wordt de tekst “Leverbon” getoond in plaats van 
“Bestelbon” en er wordt ruimte voorzien voor de 
handtekening van de klant. 
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3.7 Bestelbon versturen 

Klik op de knop “Verstuur” in het actiemenu bij weergave van de bestelbon.  

 

De verzendopties verschijnen bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om de opties te 

verbergen. 

 

Optie 1 Markeren als verzonden 

Met deze optie duid je de bestelbon aan als verzonden zonder ze effectief via e-mail te 

versturen. Gebruik deze optie bijvoorbeeld wanneer je de bestelbon via de post verstuurt. Deze 

optie kan ook gebruikt worden als er geen contactpersonen werden gedefinieerd. De status van 

de bestelbon wijzigt van “Concept” naar “Open”. 

Duid de optie “Enkel markeren als verzonden” aan en klik op de knop “Verstuur”. 
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Optie 2 Via e-mail versturen 

Selecteer de ontvangers en bijlagen. Pas de tekst van de e-mail aan. Deze optie kan enkel 

gebruikt worden als er minstens één contactpersoon werd ingesteld voor de klant. Klik op de 

knop “Verstuur”. 

 

 

Stuur deze bestelbon naar Selecteer hier de ontvangers van de e-mail. Deze lijst toont 
de contactpersonen van de klant. 

Selecteer de optie “Kopie naar mezelf” om een kopie van de 
e-mail naar het e-mailadres van je Mobifact-account te 
sturen (in BCC). 

Selecteer bijlagen Selecteer hier de bijlagen die als bijlage aan de e-mail 
toegevoegd moeten worden. 

Selecteer automatisch 
gegenereerde bijlagen 

Selecteer deze optie als je de PDF-versie van je bestelbon in 
de bijlage van de e-mail wil plaatsen. 

E-mailbericht Voeg tekst toe aan het e-mailbericht of wijzig de 
standaardtekst uit de instellingen (zie hoofdstuk B.3). 
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3.8 Herinnering versturen 

Klik op de knop “Herinnering” in het actiemenu bij weergave van de bestelbon. De verzendopties 

verschijnen bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om de opties te verbergen. Deze 

actie is enkel beschikbaar voor reeds verstuurde bestelbonnen. 

 

Selecteer de ontvangers en bijlagen. Pas de tekst van de e-mail aan. Deze optie kan enkel 

gebruikt worden als er minstens één contactpersoon werd ingesteld voor de klant. Klik op de 

knop “Verstuur”. 

 

Zie het vorige hoofdstuk voor meer informatie over de velden. 

Wanneer je de bestelbon verstuurt via herinnering zal standaard de tekst uit de e-

mailinstellingen voor herinneringen worden voorgesteld. In het onderwerp van de e-mail en de 

PDF-bijlage zelf zal staan dat het om een herinnering gaat. 
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3.9 Bestelbon kopiëren 

3.9.1 Naar andere bestelbon 

Klik op de knop “Kopieer” in het actiemenu bij weergave van de bestelbon. 

 

De gegevens uit de bestelbon worden overgenomen in een nieuwe bestelbon. Het nummer van 

de bestelbon wordt automatisch aangepast en de datum wordt de huidige datum. Klik op de 

knop “Nieuw”. 

 

Zie hoofdstuk 3.2 Bestelbon aanmaken voor meer informatie over de velden. 
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3.9.2 Naar factuur 

Klik op de knop “Naar factuur” in het actiemenu bij weergave van de bestelbon. 

 

De gegevens uit de bestelbon worden overgenomen in een nieuwe factuur. Het factuurnummer 

wordt automatisch aangepast en de factuurdatum wordt de huidige datum. Klik op de knop 

“Nieuw”. 

 

Zie hoofdstuk 4.2 Factuur aanmaken voor meer informatie over de velden. 
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3.10 Opmerking toevoegen 

Klik op de knop “Opmerkingen” in het actiemenu bij weergave van de bestelbon. Een tekstveld 

verschijnt bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om het veld te verbergen. 

 

Vul het veld in. Klik op de knop “Toevoegen” om de opmerking toe te voegen. 

 

De opmerkingen worden opgenomen in de geschiedenis van de bestelbon. Ze verschijnen niet op 

de afdruk of PDF-versie van de bestelbon. 
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3.11 Geschiedenis weergeven 

Klik op de knop “Geschiedenis” in het actiemenu bij weergave van de bestelbon. De geschiedenis 

van de bestelbon verschijnt bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om de geschiedenis 

te verbergen. 

 

Klik op de tekst “Meer details” naast een regel om meer detail te tonen of te verbergen. 
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3.12 Bijlagen beheren 

Klik op de knop “Bijlagen” in het actiemenu bij weergave van de bestelbon. 

 

3.12.1 Bijlage toevoegen 

Klik op de knop “Bestand kiezen”. 

 

Selecteer het bestand en bevestig. De naam van het bestand wordt nu getoond. Klik op “Bijlage 

toevoegen”. 

 

De bijlage moet aan volgende eisen voldoen: 

- Het moet een bestand zijn van één van volgende types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, csv, 

xls of xlsx. 

- Maximale grootte van het bestand: 2 MB 

- Maximale afmetingen van fotobestanden: 1024 x 768 (breedte x hoogte) 
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3.12.2 Bijlage verwijderen 

Selecteer de gewenste bijlage door het vinkje aan te klikken. Klik op de knop “Verwijder”. 
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4 Factuur 

4.1 Levenscyclus van een factuur 

Status Actie 

Concept Dit is de initiële status van de factuur na de aanmaak. 

Open Deze status wordt ingesteld na versturen (of markeren als 
verstuurd) van de factuur. 

Achterstallig Deze status wordt ingesteld wanneer de factuur nog niet 
betaald is na de vervaldatum. 

Voldaan Deze status wordt ingesteld wanneer de factuur volledig 
betaald werd of het betalingsverschil kleiner is dan het 
maximum betalingsverschil (zie hoofdstuk B.2 Instellingen 
Factuur) 
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4.2 Factuur aanmaken 

Selecteer het type “Verkoop” en het documenttype “Factuur”. Klik op “Nieuwe factuur” in het 

actiemenu. 

 

 

Stap 1 Klant invullen 

Optie A Bestaande klant kiezen 

Typ een deel van de naam van de klant in het veld “Klant”. Zodra je minstens twee tekens hebt 

getypt, verschijnt een keuzelijst van klanten. Selecteer een klant uit de lijst. 

 

Tip: Je kan ook de pijltjes op je toetsenbord gebruiken om te navigeren in de lijst en de TAB-

toets om een klant te selecteren. 
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Optie B Nieuwe klant aanmaken 

Klik op de “+”-knop. 

 

Er verschijnt een menu. Vul hier alle verplichte velden in en bevestig met de knop “Nieuw”. De 

klant wordt automatisch toegevoegd aan je contacten. 
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Naam De officiële naam van de klant of leverancier. Deze naam 
wordt getoond op documenten. 

Website Website van het contact. Dit veld dient louter ter informatie 
en wordt niet op documenten getoond. 

Taal De taal waarin de documenten worden opgemaakt. De drie 
landstalen en het Engels worden ondersteund. 

Btw-status Voor de btw-status van het contact zijn er drie opties: 
professioneel, professioneel vrijgesteld van btw en 
particulier. 

Regio Duid aan waar het contact gevestigd is. 

Btw-nummer / 
ondernemingsnummer 

Vul het btw-nummer in voor professionele contacten. Vul 
het ondernemingsnummer in voor professionele contacten 
vrijgesteld van BTW en laat het veld leeg voor particulieren.  

Voor de correcte weergave (punten en spaties) zorgt u zelf. 

Op dit veld is een invoerhulp voorzien die het formaat 
(aantal tekens en cijfers) bij het opslaan controleert voor de 
verschillende landen in de Europese Unie. 

Adres Het standaardadres (of facturatieadres) wordt op 
documenten getoond. De provincie is louter ter informatie 
en wordt niet getoond op documenten. 

Bij aanmaak vanuit het document wordt dit adres ook als 
leveringsadres ingesteld. 

 

In hoofdstuk “F.2 Contact aanmaken” vindt u meer uitleg over het aanmaken van een contact. 

Stap 2 Kopgegevens invullen 
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Factuurnummer Bij elke nieuwe factuur wordt het nummer automatisch met 
1 verhoogd. Het nummer is echter ook vrij aan te passen. 

Factuurdatum Dit is de boekingsdatum van uw factuur. De datum wordt op 
de afdruk van de factuur getoond als “Factuurdatum”. 

 

Referentie klant Dit wordt op de afdruk van de factuur getoond als “Uw 
referentie”. 

Betalingsnotitie Dit wordt onderaan de afdruk van de factuur getoond. 
Gebruik de notitie om een extra boodschap mee te geven of 
om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.  

Standaard wordt hier de betalingsnotitie uit de instellingen 
ingevuld. 

Betalingsvoorwaarde Stel de termijn in waarin de factuur moet betaald worden. 
De vervaldatum wordt dan automatisch berekend. 

 

Stap 3 Goederen/Diensten invullen 

Optie A Op basis van een artikel 

Typ een deel van de naam of beschrijving van het artikel in het veld “Artikel code”. Zodra je 

minstens twee tekens hebt getypt, verschijnt een keuzelijst van artikelen. Selecteer een artikel 

uit de lijst. 

 

Tip: Je kan ook de pijltjes op je toetsenbord gebruiken om te navigeren in de lijst en de TAB-

toets om een artikel te selecteren. 

 

De overige velden worden automatisch aangevuld. Je kan deze nog vrij aanpassen. 
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Optie B Vrije invoer 

Vul de velden “Beschrijving”, “Aantal” en “Eenheidsprijs” in. 

Selecteer het geldende btw-percentage. 

 

Beschrijving Deze beschrijving wordt getoond op de afdruk van de 
factuur. 

Aantal Het aantal eenheden van het goed of de dienst. 

Eenheidsprijs De prijs per eenheid van het goed of de dienst. 

Btw Het btw-percentage dat van toepassing is op het goed of de 
dienst. 

 

Goederen/diensten toevoegen en verwijderen 

Gebruik het “+”-icoontje om nieuwe goederen/diensten toe te voegen. 

Gebruik het “x”-icoontje om goederen/diensten te verwijderen. 
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Stap 4 Bevestigen 

De samenvatting toont aan de linkerzijde het detail van de berekende btw. Aan de rechterzijde 

staat het totaal van de factuur. De bedragen worden automatisch bijgewerkt als je de factuur 

wijzigt. 

Bevestig de factuur met de knop “Nieuw”. 

 

De factuur is terug te vinden in het overzichtsscherm bij de facturen in de status “Concept”. 

 

  



97 
 

4.3 Factuur weergeven 

Geef een factuur weer door op de factuur in de lijst in het overzichtsscherm te klikken. 

 

In het hoofdmenu krijg je een overzicht van de factuur. Het actiemenu toont de verschillende 

mogelijke acties. 
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4.4 Factuur wijzigen 

Klik op de knop “Wijzig” in het actiemenu bij weergave van de factuur. Deze optie is niet 

beschikbaar indien de factuur reeds werd verstuurd tenzij de instelling “Verstuurde documenten 

wijzigen” werd geactiveerd. 

 

Wijzig de velden in de factuur. Klik op de knop “Opslaan”. 

 

Zie hoofdstuk 4.2 Factuur aanmaken voor meer informatie over de velden. De status kan niet 

handmatig worden aangepast. Ook klantgegevens zijn hier niet meer wijzigbaar.  



99 
 

4.5 Factuur verwijderen 

Klik op de knop “Verwijder” in het actiemenu bij weergave van de factuur. Deze optie is niet 

beschikbaar indien de factuur reeds werd verstuurd tenzij de instelling “Verstuurde documenten 

wijzigen” werd geactiveerd. 

 

Bevestig dat je de factuur wilt verwijderen. 
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4.6 Factuur afdrukken op opslaan 

Klik op de knop “PDF” in het actiemenu bij weergave van de factuur. De printopties verschijnen 

bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om de opties te verbergen. 

 

Selecteer de gewenste actie en type afdruk en klik op de knop “PDF”. 

 

 

Preview De factuur wordt in je browser getoond. Vanuit je browser 
kan je het PDF-bestand opslaan of afdrukken. 

Direct opslaan De factuur wordt meteen opgeslagen op je apparaat. 
Bevestig de locatie en naam van het bestand in het nieuwe 
venster. 

Origineel De normale afdrukversie van de factuur. 

Duplicaat In de titel van de afdruk van de factuur wordt vermeld dat 
het om een duplicaat gaat. 

Duplicaat op vraag van de 
klant 

In de titel van de afdruk van de factuur wordt vermeld dat 
het om een duplicaat gaat.  

De wettelijk verplichte tekst “Dubbel uitgereikt op aanvraag 
van de klant ter vervanging van de vernietigde of 

verloren gegane originele factuur: btw aanschrijving 
10/1974.“ wordt getoond.  
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4.7 Factuur versturen 

Klik op de knop “Verstuur” in het actiemenu bij weergave van de factuur.  

 

De verzendopties verschijnen bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om de opties te 

verbergen. 

 

Optie 1 Markeren als verzonden 

Met deze optie duid je de factuur aan als verzonden zonder ze effectief via e-mail te versturen. 

Gebruik deze optie bijvoorbeeld wanneer je de factuur via de post verstuurt. Deze optie kan ook 

gebruikt worden als er geen contactpersonen werden gedefinieerd. De status van de factuur 

wijzigt van “Concept” naar “Open”. 

Duid de optie “Enkel markeren als verzonden” aan en klik op de knop “Verstuur”. 
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Optie 2 Via e-mail versturen 

Selecteer de ontvangers en bijlagen. Pas de tekst van de e-mail aan. Deze optie kan enkel 

gebruikt worden als er minstens één contactpersoon werd ingesteld voor de klant. Klik op de 

knop “Verstuur”. 

 

 

Stuur deze factuur naar Selecteer hier de ontvangers van de e-mail. Deze lijst toont 
de contactpersonen van de klant. 

Selecteer de optie “Kopie naar mezelf” om een kopie van de 
e-mail naar het e-mailadres van je Mobifact-account te 
sturen (in BCC). 

Selecteer bijlagen Selecteer hier de bijlagen die als bijlage aan de e-mail 
toegevoegd moeten worden. 

Selecteer automatisch 
gegenereerde bijlagen 

Selecteer deze optie als je de PDF-versie van je factuur in de 
bijlage van de e-mail wil plaatsen. 

E-mailbericht Voeg tekst toe aan het e-mailbericht of wijzig de 
standaardtekst uit de instellingen (zie hoofdstuk B.3). 
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4.8 Herinnering versturen 

Klik op de knop “Herinnering” in het actiemenu bij weergave van de factuur. De verzendopties 

verschijnen bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om de opties te verbergen. Deze 

actie is enkel beschikbaar voor reeds verstuurde facturen. 

 

Selecteer de ontvangers en bijlagen. Pas de tekst van de e-mail aan. Deze optie kan enkel 

gebruikt worden als er minstens één contactpersoon werd ingesteld voor de klant. Klik op de 

knop “Verstuur”. 

 

Zie het vorige hoofdstuk voor meer informatie over de velden. 

Wanneer je de factuur verstuurt via herinnering zal standaard de tekst uit de e-mailinstellingen 

voor herinneringen worden voorgesteld. In het onderwerp van de e-mail en de PDF-bijlage zelf 

zal staan dat het om een herinnering gaat. 
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4.9 Betalingen 

Klik op de knop “Betalingen” in het actiemenu bij weergave van de factuur. De nieuwe velden 

verschijnen bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om de velden opnieuw te verbergen. 

 

4.9.1 Betaling toevoegen 

Vul de velden in en klik op de knop “Betaling toevoegen”. 

 

Betalingsdatum Datum van de betaling. 

Bedrag Het betaalde bedrag. Hier wordt het resterende 
openstaande bedrag voorgesteld maar dit is vrij aan te 
passen. 

Betalingsnotitie Vrije opmerking bij de betaling. Je kan hier bijvoorbeeld de 
mededeling van de overschrijving noteren om latere 
opzoekingen te vergemakkelijken. 

Deze opmerking wordt opgeslagen in de geschiedenis van de 
factuur. 
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4.9.2 Betaling verwijderen 

Klik op de knop “Verwijder”. 

 

Het toevoegen en verwijderen van betalingen wordt in de geschiedenis van de factuur 

opgenomen. 
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4.10 Factuur kopiëren 

4.10.1 Naar andere factuur 

Klik op de knop “Kopieer” in het actiemenu bij weergave van de factuur. 

 

De gegevens uit de factuur worden overgenomen in een nieuwe factuur. Het factuurnummer 

wordt automatisch aangepast en de factuurdatum wordt de huidige datum. Klik op de knop 

“Nieuw”. 

 

Zie hoofdstuk 4.2 Factuur aanmaken voor meer informatie over de velden. 
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4.11 Creditnota opmaken 

Klik op de knop “Maak creditnota” in het actiemenu bij weergave van de factuur. 

 

De gegevens uit de factuur worden overgenomen in een creditnota. Het factuurnummer wordt 

automatisch aangepast (het nummer van de vorige creditnota wordt met één verhoogd) en de 

factuurdatum wordt de huidige datum. De verschillende goederen/diensten van de originele 

factuur worden in mindering gebracht.  

Klik op de knop “Nieuw”. 

 

De nieuwe creditnota wordt in het overzicht met de overige facturen getoond. 

Zie hoofdstuk 4.2 Factuur aanmaken voor meer informatie over de velden. 
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4.12 Opmerking toevoegen 

Klik op de knop “Opmerkingen” in het actiemenu bij weergave van de factuur. Een tekstveld 

verschijnt bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om het veld te verbergen. 

 

Vul het veld in. Klik op de knop “Toevoegen” om de opmerking toe te voegen. 

 

De opmerkingen worden opgenomen in de geschiedenis van de factuur. Ze verschijnen niet op 

de afdruk of PDF-versie van de factuur. 
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4.13 Geschiedenis weergeven 

Klik op de knop “Geschiedenis” in het actiemenu bij weergave van de factuur. De geschiedenis 

van de factuur verschijnt bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om de geschiedenis te 

verbergen. 

 

Klik op de tekst “Meer details” naast een regel om meer detail te tonen of te verbergen. 
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4.14 Bijlagen beheren 

Klik op de knop “Bijlagen” in het actiemenu bij weergave van de factuur. 

 

4.14.1 Bijlage toevoegen 

Klik op de knop “Bestand kiezen”. 

 

Selecteer het bestand en bevestig. De naam van het bestand wordt nu getoond. Klik op “Bijlage 

toevoegen”. 

 

De bijlage moet aan volgende eisen voldoen: 

- Het moet een bestand zijn van één van volgende types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, csv, 

xls of xlsx. 

- Maximale grootte van het bestand: 2 MB 

- Maximale afmetingen van fotobestanden: 1024 x 768 (breedte x hoogte) 
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4.14.2 Bijlage verwijderen 

Selecteer de gewenste bijlage door het vinkje aan te klikken. Klik op de knop “Verwijder”. 
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5 Periodieke factuur 

Door een periodieke factuur in te stellen kan je met Mobifact automatisch facturen aanmaken. 

Dat is bijvoorbeeld handig als je met vaste abonnementen werkt. 

De periodieke factuur dient als een template voor de echte facturen. 

5.1 Levenscyclus van een periodieke factuur 

Status Actie 

Actief Tussen de start- en einddatum van de periodieke factuur 
worden automatisch facturen aangemaakt. 

Inactief Er worden geen facturen automatisch aangemaakt voor de 
periodieke factuur. 
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5.2 Periodieke factuur aanmaken 

Selecteer het type “Verkoop” en het documenttype “Periodieke factuur”. Klik op “Nieuwe 

periodieke factuur” in het actiemenu. 

 

 

Stap 1 Klant invullen 

Optie A Bestaande klant kiezen 

Typ een deel van de naam van de klant in het veld “Klant”. Zodra je minstens twee tekens hebt 

getypt, verschijnt een keuzelijst van klanten. Selecteer een klant uit de lijst. 

 

Tip: Je kan ook de pijltjes op je toetsenbord gebruiken om te navigeren in de lijst en de TAB-

toets om een klant te selecteren. 
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Optie B Nieuwe klant aanmaken 

Klik op de “+”-knop. 

 

Er verschijnt een menu. Vul hier alle verplichte velden in en bevestig met de knop “Nieuw”. De 

klant wordt automatisch toegevoegd aan je contacten. 
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Naam De officiële naam van de klant of leverancier. Deze naam 
wordt getoond op documenten. 

Website Website van het contact. Dit veld dient louter ter informatie 
en wordt niet op documenten getoond. 

Taal De taal waarin de documenten worden opgemaakt. De drie 
landstalen en het Engels worden ondersteund. 

Btw-status Voor de btw-status van het contact zijn er drie opties: 
professioneel, professioneel vrijgesteld van btw en 
particulier. 

Regio Duid aan waar het contact gevestigd is. 

Btw-nummer / 
ondernemingsnummer 

Vul het btw-nummer in voor professionele contacten. Vul 
het ondernemingsnummer in voor professionele contacten 
vrijgesteld van BTW en laat het veld leeg voor particulieren.  

Voor de correcte weergave (punten en spaties) zorgt u zelf. 

Op dit veld is een invoerhulp voorzien die het formaat 
(aantal tekens en cijfers) bij het opslaan controleert voor de 
verschillende landen in de Europese Unie. 

Adres Het standaardadres (of facturatieadres) wordt op 
documenten getoond. De provincie is louter ter informatie 
en wordt niet getoond op documenten. 

Bij aanmaak vanuit het document wordt dit adres ook als 
leveringsadres ingesteld. 

 

In hoofdstuk “F.2 Contact aanmaken” vindt u meer uitleg over het aanmaken van een contact. 
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Stap 2 Kopgegevens invullen 

 

 

Factuurnummer Bij elke nieuwe periodieke factuur wordt het nummer 
automatisch met 1 verhoogd. Het nummer is echter ook vrij 
aan te passen. 

Factuurdatum Dit is de aanmaakdatum van uw periodieke factuur. 

Referentie klant Dit wordt op de afdruk van de facturen getoond als “Uw 
referentie”. De referentie klant wordt overgenomen in de 
facturen. 

Betalingsnotitie Gebruik de notitie om een extra boodschap mee te geven of 
om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. De 
betalingsnotitie wordt overgenomen in de facturen. 

Standaard wordt hier de betalingsnotitie uit de instellingen 
ingevuld. 

Betalingsvoorwaarde Stel de termijn in waarin de factuur moet betaald worden. 
De vervaldatum wordt dan automatisch berekend. De 
betalingsvoorwaarde wordt overgenomen in de facturen. 

Tekst-email Als u er voor kiest om de facturen ook automatisch te 
versturen, wordt deze tekst getoond in het bericht van de e-
mail. 
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Stap 3 Periodieke gegevens invullen 

 

Startdatum De datum vanaf wanneer facturen automatisch worden 
aangemaakt. 

Einddatum De datum tot wanneer facturen automatisch worden 
aangemaakt. 

Periode De periode tussen de automatische aanmaak van twee 
facturen. 

Automatisch versturen Geef aan of de factuur ook automatisch verstuurd moet 
worden. Er moet minstens één contactpersoon ingegeven 
zijn in de klant. 

Actief De status van de periodieke factuur. Enkel voor actieve 
periodieke facturen worden facturen automatisch 
aangemaakt. 
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Stap 4 Goederen/Diensten invullen 

Optie A Op basis van een artikel 

Typ een deel van de naam of beschrijving van het artikel in het veld “Artikel code”. Zodra je 

minstens twee tekens hebt getypt, verschijnt een keuzelijst van artikelen. Selecteer een artikel 

uit de lijst. 

 

Tip: Je kan ook de pijltjes op je toetsenbord gebruiken om te navigeren in de lijst en de TAB-

toets om een artikel te selecteren. 

 

De overige velden worden automatisch aangevuld. Je kan deze nog vrij aanpassen. 

Optie B Vrije invoer 

Vul de velden “Beschrijving”, “Aantal” en “Eenheidsprijs” in. 

Selecteer het geldende btw-percentage. 

 

Beschrijving Deze beschrijving wordt getoond op de afdruk van de 
periodieke factuur. 

Aantal Het aantal eenheden van het goed of de dienst. 

Eenheidsprijs De prijs per eenheid van het goed of de dienst. 

Btw Het btw-percentage dat van toepassing is op het goed of de 
dienst. 
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Goederen/diensten toevoegen en verwijderen 

Gebruik het “+”-icoontje om nieuwe goederen/diensten toe te voegen. 

Gebruik het “x”-icoontje om goederen/diensten te verwijderen. 

 

 

Stap 5 Bevestigen 

De samenvatting toont aan de linkerzijde het detail van de berekende btw. Aan de rechterzijde 

staat het totaal van de periodieke factuur. De bedragen worden automatisch bijgewerkt als je de 

periodieke factuur wijzigt. 

Bevestig de periodieke factuur met de knop “Nieuw”. 

 

De periodieke factuur is terug te vinden in het overzichtsscherm bij de periodieke facturen. 
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5.3 Periodieke factuur weergeven 

Geef een periodieke factuur weer door op de periodieke factuur in de lijst in het 

overzichtsscherm te klikken. 

 

In het hoofdmenu krijg je een overzicht van de periodieke factuur. Je ziet er ook wanneer de 

volgende factuur wordt aangemaakt. Het actiemenu toont de verschillende mogelijke acties. 
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5.4 Periodieke factuur wijzigen 

Klik op de knop “Wijzig” in het actiemenu bij weergave van de periodieke factuur.  

 

Wijzig de velden in de periodieke factuur. Klik op de knop “Opslaan”. 

 

Zie hoofdstuk 5.2 Periodieke factuur aanmaken voor meer informatie over de velden. 

Klantgegevens zijn hier niet meer wijzigbaar.  
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5.5 Periodieke factuur verwijderen 

Klik op de knop “Verwijder” in het actiemenu bij weergave van de periodieke factuur. 

 

Bevestig dat je de periodieke factuur wilt verwijderen. 
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5.6 Periodieke factuur kopiëren 

5.6.1 Naar andere periodieke factuur 

Klik op de knop “Kopieer” in het actiemenu bij weergave van de periodieke factuur. 

 

De gegevens uit de periodieke factuur worden overgenomen in een nieuwe periodieke factuur. 

Het nummer van de periodieke factuur wordt automatisch aangepast en de datum wordt de 

huidige datum. Klik op de knop “Nieuw”. 

 

Zie hoofdstuk 5.2 Periodieke factuur aanmaken voor meer informatie over de velden. 
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5.6.2 Naar nieuwe factuur 

Klik op de knop “Nieuwe factuur” in het actiemenu bij weergave van de periodieke factuur. 

 

De gegevens uit de periodieke factuur worden overgenomen in een nieuwe factuur. Het 

factuurnummer wordt automatisch aangepast en de factuurdatum wordt de huidige datum. Klik 

op de knop “Nieuw”. 

 

Zie hoofdstuk 4.2 Factuur aanmaken voor meer informatie over de velden. 
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5.7 Opmerking toevoegen 

Klik op de knop “Opmerkingen” in het actiemenu bij weergave van de periodieke factuur. Een 

tekstveld verschijnt bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om het veld te verbergen. 

 

Vul het veld in. Klik op de knop “Toevoegen” om de opmerking toe te voegen. 

 

De opmerkingen worden opgenomen in de geschiedenis van de periodieke factuur. Ze 

verschijnen niet op de afdruk of PDF-versie van de facturen. 
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5.8 Geschiedenis weergeven 

Klik op de knop “Geschiedenis” in het actiemenu bij weergave van de periodieke factuur. De 

geschiedenis van de periodieke factuur verschijnt bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop 

om de geschiedenis te verbergen. 

 

Klik op de tekst “Meer details” naast een regel om meer detail te tonen of te verbergen. 
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6 Inkooporder 

Met een inkooporder kan u een bestelling bij een leverancier opvolgen. 

6.1 Levenscyclus van een inkooporder 

Status Actie 

Open De initiële status van een inkooporder. 

Afgewerkt Deze status geeft aan dat het inkooporder werd 
afgehandeld. Stel deze status handmatig in. 
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6.2 Inkooporder aanmaken 

Selecteer het type “Inkoop” en het documenttype “Inkooporder”. Klik op “Nieuw inkooporder” in 

het actiemenu. 

 

 

Stap 1 Leverancier invullen 

Optie A Bestaande leverancier kiezen 

Typ een deel van de naam van de klant in het veld “Leverancier”. Zodra je minstens twee tekens 

hebt getypt, verschijnt een keuzelijst van leveranciers. Selecteer een leverancier uit de lijst. 

 

Tip: Je kan ook de pijltjes op je toetsenbord gebruiken om te navigeren in de lijst en de TAB-

toets om een leverancier te selecteren. 
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Optie B Nieuwe leverancier aanmaken 

Klik op de “+”-knop. 

 

Er verschijnt een menu. Vul hier alle verplichte velden in en bevestig met de knop “Nieuw”. De 

leverancier wordt automatisch toegevoegd aan je contacten.
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Naam De officiële naam van de klant of leverancier. Deze naam 
wordt getoond op documenten. 

Website Website van het contact. Dit veld dient louter ter informatie 
en wordt niet op documenten getoond. 

Taal De taal waarin de documenten worden opgemaakt. De drie 
landstalen en het Engels worden ondersteund. 

Btw-status Voor de btw-status van het contact zijn er drie opties: 
professioneel, professioneel vrijgesteld van btw en 
particulier. 

Regio Duid aan waar het contact gevestigd is. 

Btw-nummer / 
ondernemingsnummer 

Vul het btw-nummer in voor professionele contacten. Vul 
het ondernemingsnummer in voor professionele contacten 
vrijgesteld van BTW en laat het veld leeg voor particulieren.  

Voor de correcte weergave (punten en spaties) zorgt u zelf. 

Op dit veld is een invoerhulp voorzien die het formaat 
(aantal tekens en cijfers) bij het opslaan controleert voor de 
verschillende landen in de Europese Unie. 

Adres Het standaardadres (of facturatieadres) wordt op 
documenten getoond. De provincie is louter ter informatie 
en wordt niet getoond op documenten. 

Bij aanmaak vanuit het document wordt dit adres ook als 
leveringsadres ingesteld. 

 

In hoofdstuk “F.2 Contact aanmaken” vindt u meer uitleg over het aanmaken van een contact. 

Stap 2 Kopgegevens invullen 
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Ordernummer Geef het nummer van het order in, of kies zelf een nummer. 

Documentdatum Dit is de boekingsdatum van uw inkooporder.  

Referentie klant De referentie die u van uw leverancier hebt gekregen. 

Betalingsnotitie Vul hier de betalingsnotitie in die u van uw leverancier hebt 
gekregen. 

 

Stap 3 Goederen/Diensten invullen 

Optie A Op basis van een artikel 

Typ een deel van de naam of beschrijving van het artikel in het veld “Artikel code”. Zodra je 

minstens twee tekens hebt getypt, verschijnt een keuzelijst van artikelen. Selecteer een artikel 

uit de lijst. 

 

Tip: Je kan ook de pijltjes op je toetsenbord gebruiken om te navigeren in de lijst en de TAB-

toets om een artikel te selecteren. 

 

De overige velden worden automatisch aangevuld. Je kan deze nog vrij aanpassen. 
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Optie B Vrije invoer 

Vul de velden “Beschrijving”, “Aantal” en “Eenheidsprijs” in. 

Selecteer het geldende btw-percentage. 

 

Beschrijving Deze beschrijving wordt getoond op de afdruk van het 
inkooporder. 

Aantal Het aantal eenheden van het goed of de dienst. 

Eenheidsprijs De prijs per eenheid van het goed of de dienst. 

Btw Het btw-percentage dat van toepassing is op het goed of de 
dienst. 

 

Goederen/diensten toevoegen en verwijderen 

Gebruik het “+”-icoontje om nieuwe goederen/diensten toe te voegen. 

Gebruik het “x”-icoontje om goederen/diensten te verwijderen. 
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Stap 4 Bevestigen 

De samenvatting toont aan de linkerzijde het detail van de berekende btw. Aan de rechterzijde 

staat het totaal van het inkooporder. De bedragen worden automatisch bijgewerkt als je het 

inkooporder wijzigt. 

Bevestig het inkooporder met de knop “Nieuw”. 

 

Het inkooporder is terug te vinden in het overzichtsscherm bij de inkooporders in de status 

“Open”. 
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6.3 Inkooporder weergeven 

Geef een inkooporder weer door op het inkooporder in de lijst in het overzichtsscherm te 

klikken. 

 

In het hoofdmenu krijg je een overzicht van het inkooporder. Het actiemenu toont de 

verschillende mogelijke acties. 
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6.4 Inkooporder wijzigen 

Klik op de knop “Wijzig” in het actiemenu bij weergave van het inkooporder.  

 

Wijzig de velden in het inkooporder. Klik op de knop “Opslaan”. 

 

Zie hoofdstuk 6.2 Inkooporder aanmaken voor meer informatie over de velden. Naast de velden 

die ingevuld kunnen worden bij aanmaken van het inkooporder, kan ook de status worden 

aangepast. Klantgegevens zijn hier niet meer wijzigbaar.  
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6.5 Inkooporder verwijderen 

Klik op de knop “Verwijder” in het actiemenu bij weergave van het inkooporder.  

 

Bevestig dat je het inkooporder wilt verwijderen. 
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6.6 Inkooporder kopiëren 

6.6.1 Naar ander inkooporder 

Klik op de knop “Kopieer” in het actiemenu bij weergave van het inkooporder. 

 

De gegevens uit het inkooporder worden overgenomen in een nieuw inkooporder. Het nummer 

van het inkooporder wordt automatisch aangepast en de datum wordt de huidige datum. Klik op 

de knop “Nieuw”. 

 

Zie hoofdstuk 6.2 Inkooporder aanmaken voor meer informatie over de velden. 
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6.7 Opmerking toevoegen 

Klik op de knop “Opmerkingen” in het actiemenu bij weergave van het inkooporder. Een 

tekstveld verschijnt bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om het veld te verbergen. 

 

Vul het veld in. Klik op de knop “Toevoegen” om de opmerking toe te voegen. 

 

De opmerkingen worden opgenomen in de geschiedenis van het inkooporder. 
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6.8 Geschiedenis weergeven 

Klik op de knop “Geschiedenis” in het actiemenu bij weergave van het inkooporder. De 

geschiedenis van het inkooporder verschijnt bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om 

de geschiedenis te verbergen. 

 

Klik op de tekst “Meer details” naast een regel om meer detail te tonen of te verbergen. 

  



140 
 

6.9 Bijlagen beheren 

Via de actie “Bijlagen” kan je bijvoorbeeld de oorspronkelijke bestelbon opslaan. 

Klik op de knop “Bijlagen” in het actiemenu bij weergave van het inkooporder. 

 

6.9.1 Bijlage toevoegen 

Klik op de knop “Bestand kiezen”. 

 

Selecteer het bestand en bevestig. De naam van het bestand wordt nu getoond. Klik op “Bijlage 

toevoegen”. 

 

De bijlage moet aan volgende eisen voldoen: 

- Het moet een bestand zijn van één van volgende types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, csv, 

xls of xlsx. 

- Maximale grootte van het bestand: 2 MB 

- Maximale afmetingen van fotobestanden: 1024 x 768 (breedte x hoogte) 
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6.9.2 Bijlage verwijderen 

Selecteer de gewenste bijlage door het vinkje aan te klikken. Klik op de knop “Verwijder”. 
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7 Inkoopfactuur 

Met een inkoopfactuur kan u de facturen van uw leveranciers opvolgen. Zo weet u bijvoorbeeld 

welke facturen nog betaald moeten worden. 

7.1 Levenscyclus van een inkoopfactuur 

Status Actie 

Open De inkoopfactuur blijft in deze status zolang het totaal van 
de factuur niet volledig betaald is. 

Voldaan De inkoopfactuur krijgt deze status als het volledige bedrag 
betaald is. 
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7.2 Inkoopfactuur aanmaken 

Selecteer het type “Inkoop” en het documenttype “Inkoopfactuur”. Klik op “Nieuwe 

inkoopfactuur” in het actiemenu. 

 

 

Stap 1 Leverancier invullen 

Optie A Bestaande leverancier kiezen 

Typ een deel van de naam van de klant in het veld “Leverancier”. Zodra je minstens twee tekens 

hebt getypt, verschijnt een keuzelijst van leveranciers. Selecteer een leverancier uit de lijst. 

 

Tip: Je kan ook de pijltjes op je toetsenbord gebruiken om te navigeren in de lijst en de TAB-

toets om een leverancier te selecteren. 
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Optie B Nieuwe leverancier aanmaken 

Klik op de “+”-knop. 

 

Er verschijnt een menu. Vul hier alle verplichte velden in en bevestig met de knop “Nieuw”. De 

leverancier wordt automatisch toegevoegd aan je contacten.
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Naam De officiële naam van de klant of leverancier. Deze naam 
wordt getoond op documenten. 

Type Duid aan of het om een klant, leverancier of beide gaat. 

Website Website van het contact. Dit veld dient louter ter informatie 
en wordt niet op documenten getoond. 

Taal De taal waarin de documenten worden opgemaakt. De drie 
landstalen en het Engels worden ondersteund. 

Btw-status Voor de btw-status van het contact zijn er drie opties: 
professioneel, professioneel vrijgesteld van btw en 
particulier. 

Regio Duid aan waar het contact gevestigd is. 

Btw-nummer / 
ondernemingsnummer 

Vul het btw-nummer in voor professionele contacten. Vul 
het ondernemingsnummer in voor professionele contacten 
vrijgesteld van BTW en laat het veld leeg voor particulieren.  

Voor de correcte weergave (punten en spaties) zorgt u zelf. 

Op dit veld is een invoerhulp voorzien die het formaat 
(aantal tekens en cijfers) bij het opslaan controleert voor de 
verschillende landen in de Europese Unie. 

Adres Het standaardadres (of facturatieadres) wordt op 
documenten getoond. De provincie is louter ter informatie 
en wordt niet getoond op documenten. 

Bij aanmaak vanuit het document wordt dit adres ook als 
leveringsadres ingesteld. 

 

In hoofdstuk “F.2 Contact aanmaken” vindt u meer uitleg over het aanmaken van een contact. 

Stap 2 Kopgegevens invullen 
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Factuurnummer Vul het nummer van de factuur in, of kies zelf een nummer. 

Documentdatum Dit is de boekingsdatum van uw inkoopfactuur.  

Referentie klant De referentie die u van uw leverancier hebt meegekregen. 

Betalingsnotitie Vul hier de betalingsnotitie in die u van uw leverancier hebt 
gekregen. 

 

Stap 3 Goederen/Diensten invullen 

Optie A Op basis van een artikel 

Typ een deel van de naam of beschrijving van het artikel in het veld “Artikel code”. Zodra je 

minstens twee tekens hebt getypt, verschijnt een keuzelijst van artikelen. Selecteer een artikel 

uit de lijst. 

 

Tip: Je kan ook de pijltjes op je toetsenbord gebruiken om te navigeren in de lijst en de TAB-

toets om een artikel te selecteren. 

 

De overige velden worden automatisch aangevuld. Je kan deze nog vrij aanpassen. 
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Optie B Vrije invoer 

Vul de velden “Beschrijving”, “Aantal” en “Eenheidsprijs” in. 

Selecteer het geldende btw-percentage. 

 

Beschrijving Deze beschrijving wordt getoond op de afdruk van de 
inkoopfactuur. 

Aantal Het aantal eenheden van het goed of de dienst. 

Eenheidsprijs De prijs per eenheid van het goed of de dienst. 

Btw Het btw-percentage dat van toepassing is op het goed of de 
dienst. 

 

Goederen/diensten toevoegen en verwijderen 

Gebruik het “+”-icoontje om nieuwe goederen/diensten toe te voegen. 

Gebruik het “x”-icoontje om goederen/diensten te verwijderen. 
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Stap 4 Bevestigen 

De samenvatting toont aan de linkerzijde het detail van de berekende btw. Aan de rechterzijde 

staat het totaal van de inkoopfactuur. De bedragen worden automatisch bijgewerkt als je de 

inkoopfactuur wijzigt. 

Bevestig de inkoopfactuur met de knop “Nieuw”. 

 

De inkoopfactuur is terug te vinden in het overzichtsscherm bij de inkoopfacturen in de status 

“Open”. 
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7.3 Inkoopfactuur weergeven 

Geef een inkoopfactuur weer door op de inkoopfactuur in de lijst in het overzichtsscherm te 

klikken. 

 

In het hoofdmenu krijg je een overzicht van de inkoopfactuur. Het actiemenu toont de 

verschillende mogelijke acties. 
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7.4 Inkoopfactuur wijzigen 

Klik op de knop “Wijzig” in het actiemenu bij weergave van de inkoopfactuur. Deze optie is niet 

beschikbaar indien de inkoopfactuur reeds werd verstuurd tenzij de instelling “Verstuurde 

documenten wijzigen” werd geactiveerd. 

 

Wijzig de velden in de inkoopfactuur. Klik op de knop “Opslaan”. 

 

Zie hoofdstuk 7.2 Inkoopfactuur aanmaken voor meer informatie over de velden. Klantgegevens 

zijn hier niet meer wijzigbaar.  
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7.5 Inkoopfactuur verwijderen 

Klik op de knop “Verwijder” in het actiemenu bij weergave van de inkoopfactuur.  

 

Bevestig dat je de inkoopfactuur wilt verwijderen. 

 

  



152 
 

7.6 Betalingen 

Klik op de knop “Betalingen” in het actiemenu bij weergave van de inkoopfactuur. De nieuwe 

velden verschijnen bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om de velden opnieuw te 

verbergen. 

 

7.6.1 Betaling toevoegen 

Vul de velden in en klik op de knop “Betaling toevoegen”. 

 

Betalingsdatum Datum van de betaling. 

Bedrag Het betaalde bedrag. Hier wordt het resterende 
openstaande bedrag voorgesteld maar dit is vrij aan te 
passen. 

Betalingsnotitie Vrije opmerking bij de betaling. Je kan hier bijvoorbeeld de 
mededeling van de overschrijving noteren om latere 
opzoekingen te vergemakkelijken. 

Deze opmerking wordt opgeslagen in de geschiedenis van de 
factuur. 
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7.6.2 Betaling verwijderen 

Klik op de knop “Verwijder”. 

 

 

Het toevoegen en verwijderen van betalingen wordt in de geschiedenis van de inkoopfactuur 

opgenomen. 
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7.7 Inkoopfactuur kopiëren 

7.7.1 Naar andere inkoopfactuur 

Klik op de knop “Kopieer” in het actiemenu bij weergave van de inkoopfactuur. 

 

De gegevens uit de inkoopfactuur worden overgenomen in een nieuwe inkoopfactuur. Het 

nummer van de inkoopfactuur wordt automatisch aangepast en de datum wordt de huidige 

datum. Klik op de knop “Nieuw”. 

 

Zie hoofdstuk 7.2 Inkoopfactuur aanmaken voor meer informatie over de velden. 
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7.8 Opmerking toevoegen 

Klik op de knop “Opmerkingen” in het actiemenu bij weergave van de inkoopfactuur. Een 

tekstveld verschijnt bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om het veld te verbergen. 

 

Vul het veld in. Klik op de tekst “Toevoegen” om de opmerking toe te voegen. 

 

De opmerkingen worden opgenomen in de geschiedenis van de inkoopfactuur. 
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7.9 Geschiedenis weergeven 

Klik op de knop “Geschiedenis” in het actiemenu bij weergave van de inkoopfactuur. De 

geschiedenis van de inkoopfactuur verschijnt bovenaan het scherm. Klik opnieuw op de knop om 

de geschiedenis te verbergen. 

 

Klik op de tekst “Meer details” naast een regel om meer detail te tonen of te verbergen. 
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7.10 Bijlagen beheren 

Klik op de knop “Bijlagen” in het actiemenu bij weergave van de inkoopfactuur. 

 

7.10.1 Bijlage toevoegen 

Klik op de knop “Bestand kiezen”. 

 

Selecteer het bestand en bevestig. De naam van het bestand wordt nu getoond. Klik op “Bijlage 

toevoegen”. 

 

De bijlage moet aan volgende eisen voldoen: 

- Het moet een bestand zijn van één van volgende types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx, csv, 

xls of xlsx. 

- Maximale grootte van het bestand: 2 MB 

- Maximale afmetingen van fotobestanden: 1024 x 768 (breedte x hoogte) 
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7.10.2 Bijlage verwijderen 

Selecteer de gewenste bijlage door het vinkje aan te klikken. Klik op de knop “Verwijder”. 
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H Rapportage 

1 Jaaroverzicht 

Mobifact genereert automatisch een duidelijk jaaroverzicht van uw resultaten. De grafiek toont 

het totaal van de facturen per maand. Onderaan de grafiek staat het totaal aantal facturen voor 

dat jaar en het totaalbedrag aan facturen, exclusief btw. 

1.1 Een ander jaar weergeven 

Selecteer één van de jaren. 

 

 Opgelet: Enkel jaren waarin Mobifact werd gebruikt om facturen aan te maken worden in 

deze lijst getoond. 

1.2 Detail van een maand bekijken 

Zweef met je muisaanwijzer over één van de staven of selecteer een staaf. 
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2 Achterstallige / open facturen 

Een belangrijk rapport is deze van de achterstallige en open facturen. Hiermee kan je in één 

oogwenk zien welk bedrag nog openstaat, en hoeveel hiervan reeds achterstallig is. 

 

 

Achterstallig Dit bevat de facturen die reeds voorbij de uiterste 
betaaldatum zijn en nog niet volledig betaald werden. 

Open Dit bevat de facturen die niet volledig betaald werden, 
inclusief de achterstallige facturen. 

Openstaand bedrag Het gedeelte dat nog niet werd betaald. 

Totaal Het totaal van de facturen, inclusief btw. 

Totaal zonder btw Het totaal van de facturen, exclusief btw. 
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3 Overzicht per klant 

In het klantenoverzicht wordt het totaal aan facturen voor een geselecteerde periode getoond, 

opgesplitst per klant. Je kan bijvoorbeeld zien welke klanten de grootste omzet leverden. 

3.1 Jaartal wijzigen 

Selecteer één van de jaren in het jaaroverzicht. 

 

 Opgelet: Enkel jaren waarin Mobifact werd gebruikt om facturen aan te maken worden in 

deze lijst getoond. 
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3.2 Overzicht per kwartaal tonen 

Klik op het gewenste kwartaal om dat kwartaal te selecteren. 

 

3.3 Overzicht tonen voor vrije selectie 

Wijzig de startdatum en einddatum. 

 

Klik op de knop “Genereer overzicht per klant”. 
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Je krijgt een totaaloverzicht per klant in tabelvorm. Klik op één van de kolomtitels om de 

sortering te wijzigen. 
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I Tools 

1 BOB 

Integratie met het BOB boekhoudpakket is enkel beschikbaar voor PRO-gebruikers. Contacteer 

ons op info@mobifact.be voor integratie met BOB of een ander boekhoudpakket. 

 

  

mailto:info@mobifact.be
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