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1. Doelstelling 

Met de manuele betaalopvolging is het mogelijk om in Wings Logistiek, onafhankelijk van Wings 
Boekhouding, de betalingen op uitgaande facturen te registreren. Naast de betalingen van 
rechtstreekse facturen kan u ook verzamelfacturen als betaald afvinken. 
Uitwisseling met of doorsturen van betalingsinformatie naar Wings Boekhouding is niet voorzien. 

2. Activatie vrije afpuntingen. 

U kan dit in alle uitvoeringen van Wings Logistiek activeren via  ‘Beheer’ – ‘Instellingen’ – 
‘Logistiek’ en ‘Divers 1’ 

 

3. Invoeren van vrije afpuntingen 
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Wanneer u bij ‘Verrichtingen’ de keuze ‘Vrije afpunting’ selecteert, dan krijgt u volgend 
selectiescherm: 

 

 

U kan afpuntingen toevoegen, waarbij als datum afpunting automatisch de werkdatum wordt 
ingevuld. 

Wanneer een foutieve lijn werd afgepunt of de afpunting op een verkeerde datum is gebeurd, 
dan kan u de afpunting terug afvinken, waarbij dan ook de datum afpunting verdwijnt. 

 

In dit voorbeeld hebben we alle facturen opgevraagd en geen verdere selectie ingevuld. 

 

Wanneer we de factuur op de 6de lijn afpunten door het vakje aan e vinken, dan wordt de datum 
afpunting automatisch ingevuld. 
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4. Afdrukken van afpuntinggegevens. 
 

 
 
Onder ‘Afdrukken’ selecteert u ‘Vrije afpunting’ en u vult het selectiescherm in. 

 
 
Hier hebben we de lijst opgevraagd van facturen die zijn afgepunt, met vermelding van het 
betaalde bedrag. 
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5. Opmerkingen 
 
Vanaf de Professional uitvoering kan u op niveau leveringen betalingen activeren, en op dit 
niveau het reeds betaalde bedrag registreren. 
 

 
Dit wordt op de afpuntingsschermen opgenomen onder Betaald (leveringen), en in de kolom 
Saldo komt het bedrag dat nog te betalen is. 

 
 
Het is niet mogelijk om deelbetalingen in te geven. U kan enkel aanduiden dat het saldo 
betaald is. 
 
Door in het scherm Afdrukken, Vrije afpunting in de blauwe balk op de rechtermuisknop te 
klikken, verschijnt er een menu met de mogelijkheid om een koppeling op te slaan als 
snelknop, of om de selectieinstellingen te bewaren als standaard. 
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Via het inputscherm ‘Vrije afpunting’ is ook de mogelijkheid om gegevens af te drukken, of 
gegevens te kopiëren naar het klembord om ze verder bijvoorbeeld in Excel te openen.Dan 
kan dit via de instellingen die via het afdrukscherm werden bewaard. 

 


