
Training  
Octopus

Opstart en gebruik boekhoudprogramma



Kennismaking

Korte voorstelling: 
• Wie? 
• Ervaring boekhouding? 
• Verwachtingen?



Octopus - Inhoud

• Basisprincipes dubbel boekhouden 
• Set-up Octopus 
• Aankoopfacturen inboeken 
• Aanmaken verkoopfacturen 
• Financiële verrichtingen inboeken 
• Diverse boekingen 
• Vragen / feedback



Basisprincipes dubbel boekhouden

• Dubbel boekhouden niet verplicht voor 
lokale afdelingen. 

• Enkelvoudig boekhouden: 
– Lijst aankoopfacturen (aankoopdagboek) 
– Lijst verkoopfacturen (verkoopdagboek) 
– Lijst financiële verrichtingen (Financieel 

dagboek) 
– Eventueel inventaris bijhouden



Basisprincipes dubbel boekhouden

• Dubbel boekhouden: zelfde basis, maar 
altijd met een “tegen”boeking.  

• Voorbeeld: aankoop van promotiemateriaal 
boek je als een kost. De factuur zorgt 
ervoor dat je een schuld hebt aan de 
leverancier. 

• Bij betaling komt er geld op de rekening en 
vermindert de schuld.



Voorbeeld van een balans



Set up Octopus
Eerste keer aanmelden: 
• Beheer ! Wachtwoord wijzigen 
• Beheer ! dossier: correctie gegevens 

aanvullen 
• Beheer ! boekjaren: data goedzetten 
• Beheer ! Dagboeken 
• Beheer ! Rekeningen



Set up Octopus
Rekeningen:  
• Opmaak volgens MAR-stelsel. Voor de 

eenvoudigheid kun je heel wat rekeningen 
verwijderen en anderen hernoemen. 

Relaties 
• Minimaal naam ingeven en aanduiden of 

het een klant of leverancier is.



Set up Octopus
Facturatie ! Installatie facturatie module 
• Volg de instructies. 
• Factuur: Opmaak kan veranderd worden 

met logo of andere kolommen. Ook extra 
vermeldingen mogelijk. 

• Voeg onderaan tekst toe:  
Vrij van BTW volgens Art. 44 §2, 11°en 
12°WBTW 



Aankoopfacturen inboeken
Boekhouding ! aankoopdagboek of  

• Kies periode, relatie, datum, factuurbedrag 
en vul eventueel commentaar is. 

• Relatie: zet *voor ingeven om te zoeken.  
• Kies juiste rekeningnummer en bedrag.  
• Meerdere lijnen mogelijk. 
• Uitvoeren



Aanmaken verkoopfacturen
Facturatie ! Artikels  

• Maak een artikellijst aan met relevante aan 
te rekenen zaken (bv. lidgeld) 

• Vermijd vermelding van jaar in de naam. 
• Duidt 0 aan als BTW code. 
• Koppel aan de juiste boekingsrekening



Aanmaken verkoopfacturen
Boekhouding ! verkoopfacturen   of   

• Kies relatie (opnieuw met *) 
• Vul rest gegevens in.  
• Bankreferentie:  
• Kies correcte artikel. Prijs of omschrijving 

kan nog aangepast worden. 
• Uitvoeren



Aanmaken verkoopfacturen
• Facturatie ! afdrukken en verzenden ! 

Verkoop Factuur 
• Opslaan om apart te versturen, afdrukken 

om per post te versturen of rechtstreeks 
via outlook versturen vanuit Octopus. 

• Tenslotte: facturatie ! doorboeken 
Pas op dit moment komt de aangemaakte 
factuur in het verkoopdagboek



Facturen: tips & tricks
• Creditnota inboeken: zelfde als factuur, 

maar negatief bedrag.  
• Eventueel kun je wachten met doorboeken 

verkoopfacturen.  
• Bij fout in factuur: in principe altijd werken 

met creditnota’s, maar…



Facturen: tips & tricks
• Denk in begin goed na over bepaalde 

principes: 
– Relaties: privé altijd [familienaam] [voornaam] 
– Relaties: zakelijk altijd [firmanaam] en daarna 

pas aanduiding vennootschapsvorm. 
– Rekeningen: per commissie aparte rekening? 
– Duidelijke omschrijving bij boeking.



Financiële verrichtingen
• Maak zoveel financiële dagboeken als er 

rekeningen zijn (apart voor zicht- en 
spaarrekening) 

• Aanvullen volgens de bankafschriften. 



Financiële verrichtingen
• Nieuwe relaties best eerst apart ingeven. 
• Aangeven of het klant of leverancier is. 
• Commentaar enkel nodig bij rechtstreeks 

boeken op rekening. 
• Type – rekening: indien er geen document 

voorhanden is. (Vb. foute betaling). 



Afpunten
• Boekhouding ! Afpunten ! Klant / 

leverancier afpunten. 
• Na inboeken alle facturen en betalingen. 
• Afpunten koppelt de betaling aan de 

factuur.  
• Belang van juiste relatie (typfouten, 

dubbele relaties) 
• Automatisch afpunten van nul saldo’s.



Diverse boekingen
• Boekingen ! Diversen dagboek 
• Gebruik best beperken 

– Voor beginbalans 
– Voor eindejaarsverrichtingen 
– Voor eventuele eenmalige correcties



Lijsten
• Via tabblad Lijsten: 

– Financiële overzichten opvragen 
– Balanssen 
– Detail per rekeningnummer en/of per periode



Vragen / feedback


