
In een financiële administratie is het gebruik van tus-
senrekeningen noodzakelijk. Aan het eind van een pe-
riode of een boekjaar moet het saldo van deze tussen-
rekeningen verklaard worden. Veelal gebeurt dit door 
een specificatie van alle boekingen af te drukken of te 
importeren in Excel, waarna deze handmatig tegen el-
kaar weggestreept worden. Dit kost iedere maand weer 
extra tijd en bovendien worden er vaak onnodig fouten 
gemaakt. Ook wordt het handmatig afletteren steeds 
moeilijker naarmate het boekjaar vordert door toename 
van het aantal boekingen. Door het gebruik van Excel 
worden de gegevens niet in JD Edwards vastgelegd 
waardoor deze informatie niet voor iedereen toeganke-
lijk is.

Reductie van fouten, een besparing van tijd en 
de juiste gegevens in uw database
U kunt dit proces optimaliseren door gebruik te maken 
van de module Afletteren. Cadran heeft deze interactie-
ve module Afletteren ontwikkeld waarmee u het aantal 
fouten reduceert, tijd bespaart en de juiste gegevens 
opslaat in uw database. Met de module Afletteren kunt 
u boekingen automatisch afetteren. Doordat deze aflet-

tering in JD Edwards wordt vastgelegd is deze informa-
tie voor iedereen beschikbaar. 
U definieert zelf de sorteercriteria waarna er een voor-
stel volgt voor boekingen die afgeletterd kunnen wor-
den. Met Afletteren verbetert u uw financiële bedrijfs-
proces en bespaart u iedere maand opnieuw kosten.

Voordelen  
De module Afletteren biedt u de volgende voordelen:
•	 Automatisch afletteren met automatische toleran-

tieboekingen
•	  Iedere aflettering krijgt een afzonderlijk kenmerk
•	  Controle op en registratie van de afletter datum, 

waardoor “As of” rapportage mogelijk is
•	  Afletteren op bedrijfsvaluta of vreemde valuta en 

automatische boeking van tolerantie- en koersver-
schillen 

•	  Zowel grootboeksoort “AA” als “CA” worden 
afgeletterd, ongeacht of er voor bedrijfsvaluta of 
vreemde valuta is gekozen

•	  Zelf te definiëren sortering om het afletteren te 
vergemakkelijken 

•	 Selectie van meerdere grootboekrekenigen
•	  Registratie in JD Edwards waardoor informatie voor 

iedereen toegankelijk is 
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Een onderdeel van de maandrapportage is een specificatie van de tussenrekeningen. Het samenstellen van deze 
specificatie dient accuraat te gebeuren en kost vaak (te) veel tijd. U kunt dit proces optimaliseren, door gebruik te 
maken van de module Afletteren. U bespaart hierdoor kosten, het levert u tijd op en het aantal fouten in uw finan-
ciële administratie wordt gereduceerd. 
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