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Copyright © 2022, AGROVISION behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze 
handleiding indien nodig, zonder waarschuwing, te wijzigen. AGROVISION heeft alle 
voorzorgsmaatregelen genomen om fouten en nalatigheid in de handleiding te voorkomen, 
maar aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade van 
welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding; of deze schade 
direct of indirect is. Als u onnauwkeurigheden ontdekt, informeer AGROVISION of een van 
haar agenten en wij zullen correcties aanbrengen voor de volgende release. 
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1 Inleiding 
 
Mifas Online  is samen met u ingesteld speciaal voor uw bedrijf. Hoe gaat u nu verder? In deze 
handleiding staan de belangrijkste handelingen in hoofdstuk 2 tot en met 7 kort beschreven.  
 
Heeft u vragen over instellingen, of heeft u vragen die met deze handleiding niet beantwoord 
worden, kijk dan in Agrovision Selfservice. Klik hiervoor op de knop Selfservice in het Mifas Online 
portaal. 
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2 Factuurverwerking met Billtobox 
 
Mifas Online kent een koppeling met Billtobox. Billtobox is uw digitale online archief. Daarnaast 
zorgt Billtobox ervoor dat alle facturen en bonnen in Mifas Online worden ingelezen.  
 
Het aanleveren van facturen kan op een aantal verschillende manieren. Het meest betrouwbaar 
en eenvoudig zijn de facturen die in de vorm van een XML bestand worden aangeleverd. Dit 
heeft als groot voordeel dat dit echte elektronische facturen betreft. De facturen komen 
automatisch uitgesplitst in de boekhouding terecht. De allereerste keer voorziet u elk artikel even 
zelf van de juiste grootboekrekening. Hierna onthoudt Mifas dit. Ook de BTW wordt keurig 
geboekt! 
Vraag hiernaar bij uw leverancier! 

2.1 Inlezen facturen in Billtobox 

2.1.1 Leverancier verstuurt facturen via Billtobox  

Facturen van een aantal organisaties worden automatisch ingelezen in uw Billtobox. Dit zijn 
bijvoorbeeld de facturen van CRV, GD en aantal andere leveranciers. Kijk voor een volledig 
overzicht op https://www.zfactuur.nl/nl/25222716-Factuurverzenders.html. 
Deze facturen worden altijd als echte elektronische factuur geleverd! 
 

2.1.2 Automatisch facturen ophalen en doorsturen naar Billtobox 

Van een groot aantal leveranciers (zie: 
https://verint.agrovision.nl/PrivateData/Mifas_Online/EDI-
Factuur_instellingen_Mifas_Online.pdf) kan Mifas Online de facturen automatisch ophalen en 
doorsturen naar Billtobox. Deze facturen worden altijd als echte elektronische factuur geleverd!  
 
Samen met AgroVision zijn deze koppelingen al zoveel mogelijk ingesteld. Krijgt u een nieuwe 
leverancier, stel dan de koppeling met deze leverancier zo snel mogelijk in! Hoe dit moet leest u 
in het hoofdstuk op bladzijde 265. 
 

2.1.3 Facturen zelf via email sturen naar Billtobox. 

Veel facturen ontvangt u waarschijnlijk al via email. Deze facturen stuurt u eenvoudig door naar 
uw eigen Billtobox email adres. Billtobox ondersteund PDF, Word en JPEG formaat. Facturen in 
een ander formaat (Excel etc. ) slaat u eerst op als PDF bestand. Daarna mailt u dit bestand.  
Als uw leverancier u alleen een PDF  bestand stuurt, wordt de factuur door Billtobox uitgesplitst 
naar de op de factuur aanwezige BTW-percentages. Steeds meer leveranciers sturen ook UBL 
bestanden mee. Dit zijn elektronische facturen en worden dus beter verwerkt! 
 
Facturen welke u moet betalen, moeten naar het ingaande postvak van Billtobox geupload 
worden. Alle facturen welke leiden tot omzet kunt u naar uitgaand sturen. Beide boxen hebben 

https://www.zfactuur.nl/nl/25222716-Factuurverzenders.html
https://verint.agrovision.nl/PrivateData/Mifas_Online/EDI-Factuur_instellingen_Mifas_Online.pdf
https://verint.agrovision.nl/PrivateData/Mifas_Online/EDI-Factuur_instellingen_Mifas_Online.pdf
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een eigen emailadres. Doordat een inkomende factuur een ander soort herkenproces heeft als 
uitgaande facturen moet dit zo gebeuren. In Mifas worden de facturen welke via inkomend zijn 
opgestuurd ingelezen in het inkoopboek. De facturen welke via uitgaand zijn geupload worden 
ingelezen in het verkoopboek. 
 

2.1.4 Facturen op papier: scannen en doorsturen 

Ontvangt u nog facturen op papier? Vraag uw leverancier u de facturen in het vervolg te mailen. 
Toch nog een papieren factuur ontvangen? Scan deze factuur. Sla deze op als PDF bestand en 
en sleep deze in uw Billtobox of verstuur dit bestand via email naar uw eigen Billtobox email 
adres.  
De facturen worden door Billtobox uitgesplitst naar de op de factuur aanwezige BTW-
percentages. 
 
Tip: wanneer u een smartphone heeft is er ook een mogelijkheid om met een Billtobox app te 
werken. Met deze app maakt u eigenlijk een soort foto van de factuur en deze wordt dan direct 
verwerkt in Billtobox.  
 

2.1.5 Niet automatisch te verwerken documenten 

Er zijn documenten die niet automatisch door Billtobox verwerkt kunnen worden, maar toch in 
uw financiële administratie thuis horen. Voorbeelden hiervan zijn kassabonnen, beschikkingen 
etc.. Deze documenten stuurt u ook via de email naar Billtobox. Stuur alleen die documenten in, 
waar ook een betaling op volgt! 
 
U krijgt vervolgens een mail van Billtobox met het verzoek de niet herkende maar wel 
noodzakelijke gegevens zelf aan te vullen.  
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2.2 Uw boekhouding in Mifas Online 

2.3 Inloggen 

Start Mifas Online via www.agrovision.nl. Klik hier op de knop ‘Login’ en kies vervolgens voor 
‘Inloggen Mifas Online’ 
 

2.4 Verwerken van facturen  

Als u werkt met het in- en verkoopboek, verwerkt u alle inkomende en uitgaande facturen in 
deze twee dagboeken. Als de betaling bij- of afgeschreven wordt, dient u in het bankboek de 
betaling te koppelen aan de ingevoerde factuur in het in- of verkoopboek.  
 

2.4.1 Inlezen facturen 
 

Menu: Invoeren boekingen, Inkoopboek 
 
Klik op de knop Inlezen factuur. De facturen worden nu ingelezen uit Billtobox. Als de relatie uit 
de factuur niet automatisch gekoppeld kan worden aan een reeds bestaande Mifas-relatie, 
wordt een koppelscherm getoond. In dit koppelscherm kunt u zelf de reeds bestaande juiste 
relatie opzoeken of voegt u met een druk op de knop de nieuwe relatie toe. 
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2.4.2 Verwerken facturen 

De facturen die nog niet door u verwerkt zijn, zijn gemarkeerd met een sterretje.  
Wijzig de eerste factuur waar nog een sterretje bij staat. Klik op de knop Tonen PDF. U ziet nu de 
factuur ook in beeld.  
 
De meeste velden zijn al ingevuld. 

• Het volgnummer is opeenvolgend en hoeft u in principe niet aan te passen. 
• De relatie is ingelezen uit de ingelezen factuur maar is aan te passen.  
• Neem de factuurdatum en het factuurnummer over van de factuur. 
• De omschrijving van de factuur wordt samengesteld op basis van de afkorting van de 

relatie en het factuurnummer. 
• Controleer het Factuurbedrag altijd even. Soms kunnen bijvoorbeeld kortingen die alleen 

gelden bij tijdige betalingen, niet automatisch goed verwerkt worden door Billtobox. Dan 
is het nodig het bedrag zelf aan te passen. 

• Betaaldatum (alleen bij inkoopboek): Voer hier in, wanneer u de factuur wilt betalen. Dit 
is ook bij de relatie zelf in te stellen, zodat dit vanzelf gaat bij deze relatie. Zie hiervoor het 
hoofdstuk 2.5 Relaties beheren op pagina 9.  

• Betaalwijze (alleen bij inkoopboek): kies de wijze van betaling. Ook dit is bij de 
betreffende relatie aan te geven. Zie hiervoor het hoofdstuk 2.5 Relaties beheren op 
pagina 9. 
 

Betreft de factuur een verkoopfactuur die per ongeluk in het inkoopboek is ingelezen? Klik dan 
op het knopje Naar verkoopboek.  
 
Factuurregels op ingescande facturen en facturen aangeleverd in PDF formaat worden geleverd 
in totaal bedragen per BTW-percentages. Splits deze regels verder uit indien noodzakelijk. Dit 
gaat eenvoudig door de ingelezen regel te voorzien van de juiste grootboekrekening en 
omschrijving en vervolgens het bedrag aan te passen. Maak via de knop Toevoegen één of 
meerdere boekingen aan of volg het voorstel van Mifas. Het is niet nodig voor elke regel op de 
factuur ook een regel aan te maken in Mifas. Het gaat er om dat het juiste bedrag op de juiste 
grootboekrekening(en) verwerkt wordt.  
 
U kunt een boeking wijzigen door te dubbelklikken op een regel of de boeking te selecteren en 
te klikken op de knop Wijzigen. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van de ENTER toets 
wanneer een boeking geselecteerd is. Let op de volgende punten:  
 

• Kies bij rekeningnummer uit het rekeningschema een grootboeknummer dat bij de 
betaling of ontvangst past. Klik eventueel op de zoek knop achter het veld om een 
rekeningnummer te zoeken.  

• Vul een omschrijving in. Houd omschrijvingen bondig en overzichtelijk. Een goede 
beschrijving bevat de naam of afkorting van de relatie en beschrijft tevens wat de 
boeking inhoudt. Door op het pijltje  achter de omschrijving te klikken, krijgt u een lijst 
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met de laatst gebruikte omschrijvingen, ingelezen omschrijvingen uit uw bankmuaties en 
de 13 laatst gebruikte omschrijvingen voor dat rekeningnummer.  

• Bij BTW-plicht: controleer altijd de bon of factuur op tenaamstelling. Van een zgn. 
kassabon mag u niet altijd BTW verrekenen. Alleen van echte BTW-bonnen die op uw 
bedrijfsnaam gesteld zijn, is dit altijd toegestaan. Wanneer u op een factuur bedragen 
met zowel 9% als 21% hebt staan, kunt u deze uitsplitsen. Bij verkoopfacturen is dit altijd 
noodzakelijk. Overleg met uw accountant of u inkoopfacturen ook uit moet splitsen.  
 

Ga verder met de volgende factuur door op de knop Volgende te klikken.  

2.5 Relaties beheren 

Nieuwe relaties worden automatisch toegevoegd tijdens het inlezen van facturen uit Billtobox. 
Tijdens de verdere verwerking van de facturen, kunt u de relatie eenvoudig aanpassen. Klik 
hiervoor achter het veld relatie op het pijltje en klik op Wijzigen. 

 
Een relatie wijzigen kunt u ook doen bij de stamgegevens van Mifas via Basisgegevens, 
Stamgegevens. 
Selecteer een relatie en klik op Wijzigen. Geef in ieder geval de relatie een voor u logische 
afkorting.  
 
Op het tabblad Financieel kunt u het volgende instellen:  
Debiteur/Crediteur: Standaard staat deze op Beide. U kunt hier ook kiezen voor Debiteur of 
Crediteur. 
Betalingstermijn crediteur: Dit betreft de betalingstermijn, die u hebt bij degene van wie u de 
factuur ontvangt. Als u dit invult, dan wordt de betaaldatum van de factuur automatisch 
ingevuld tijdens het invoeren. 
Klantnummers: Dit betreft uw klantnummer bij de betreffende relatie. Als u betalingen 
exporteert, wordt dit nummer automatisch meegestuurd.  
Betalingstype: Hier kunt u instellen dat er via bankgiro, acceptgiro of automatische incasso / 
contant betaald wordt. Wanneer het betalingstype op automatische incasso / contant staat, 
wordt er geen regel aangemaakt bij ‘Betalingen verrichten’.  
 
Op dit tabblad kunt u ook relaties wijzigen. Verwijderen van een relatie kan alleen indien de 
relatie niet in gebruik is. Wel kunt u een relatie wijzigen en vervolgens blokkeren. U zult deze dan 
verder niet terug zien in het programma. 
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2.6 Exporteren betaalopdrachten 

 
Doordat u in het inkoopboek de facturen heeft ingevoerd, is het verzenden van de 
betaalopdrachten naar uw bank de logische volgende stap. Op elk gewenst moment kunt u 
betaalopdrachten verzenden. 
 

2.6.1 Exporteren betalingen in Mifas Online 

 
Menu: Bankieren, Betalingen verrichten 

 
 
In het scherm betalingen staan alle facturen die nog niet gekoppeld zijn aan een betaling klaar.  
Door de betaling te selecteren en vervolgens op de knop Wijzigen te klikken, kunt nog iets 
wijzigen aan de betaling. (Bijvoorbeeld betaaldatum, te betalen bedrag of omschrijving.) Door 
op de knop Toon PDF te klikken kunt de factuur nog weer naar voren halen.  
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Vink vervolgens betalingen aan. Rechts boven ziet u het totale bedrag dat betaald gaat worden. 
Let op dat dit totaal niet boven uw betaallimiet uit komt. Klik vervolgens op de knop Exporteren. 
U wordt nu gevraagd of u alle betalingen op 1 betaaldatum wilt doen of niet.  
 

 
Als u klant bent bij de Rabobank kunt u klikken op Geen Wijzigingen. Bent u klant bij ABN AMRO, 
ING of een andere bank, kies dan datum en klik op Aanpassen.  
De betalingen worden namelijk per betaaldatum in een ‘batch’ verwerkt. Alleen de Rabobank 
hanteert een tarief per aangeleverd bestand onafhankelijk van het aantal batches (betaaldata) 
in dit bestand. Bij de andere banken wordt dus uiteindelijk per betaaldatum betaald.  
 
Hierna wordt een samenvatting getoond van de betalingen.  
Klik op OK. Het bestand is hierna door u te downloaden in het Mifas Online portaal.  
 

2.6.2 Downloaden betaalbestanden  

Klik hier op Bestanden en klik op het plusje voor Bankieren: 
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Klik vervolgens op Downloaden achter het juiste bestand. 

 
 
 
Importeer het betaalbestand in internetbankieren van uw bank. Kijk in Selfservice voor de 
handleiding. 
 

2.7 Verwerken bankmutaties  

2.7.1 Importeren betalingen uit internetbankieren 

In Mifas Online kunt u de mutaties importeren, die door uw bank zijn verwerkt. Hiervoor kunt een 
een PSD2-koppeling instellen of u kunt zelf een een bestand met de mutaties te importeren. Dit 
doet u in het Mifas Online portaal. 
 

• Klik in het Mifas Online portaal op de knop Bankieren.  

 
Onderin kunt u de PSD2-koppeling instellen door op machtiging instellen te klikken. Doorloop 
het stappenplan 
Mutaties zullen de volgende dag opgehaald kunnen worden. dit doet u dan als volgt: Ga in Mifas 
Online naar Bankieren, Mutaties Importeren. 
 
Wilt u zelf de mutaties importeren klik dan op download rechtsbovenin.  

• Kies uw bank en klik op Starten. 
• Volg het stappenplan om het bestand te downloaden en klik op Verwerken. 
• Klik onder Mifas Online op Start. 
• Ga in Mifas Online naar Bankieren, Mutaties Importeren. 

 
 



 
 

                                                                                                      Page 14 - 29 
 
 

Controleer eventueel de ingelezen boekingen met de knop Detail. Wilt u exact zien welke 
boekingen ingelezen worden, klik dan op de knop Toon detail.  
 

 
Als er een uitroepteken voor de regel staat, wordt deze niet ingelezen. De reden om een regel 
niet te verwerken zet het programma achter de boeking. Dit kan de volgende oorzaken hebben:  
 

 Er zijn boekingen reeds eerder ingelezen. Of de boeking bestaat al in administratie; 
 Boekingen vallen buiten het boekjaar. Controleer of u het juiste boekjaar heeft 

geselecteerd; 
  De boekingen vallen voor de laatste boekingsdatum. Zet de laatste boekingsdatum terug 

totdat de boeking wel is geaccepteerd; 
  Boeking is juist, het programma verwerkt de boeking door.  

 
Wilt u een boeking die al eerder ingelezen is toch doorverwerken? Klik dan op Detail en 
vervolgens op Toon detail. Klik de betreffende boeking aan en klik vervolgens op de knop 
Boekingen inlezen. 
Klik twee keer op de knop Sluiten. Klik na controle op de knop Doorverwerken om de (overige) 
boekingen op te nemen in het bankboek.  
 

2.7.2 Boekingen verwerken in het bankboek  

De mutaties zijn nu ingelezen. Ga nu naar het bankboek om deze te verwerken.  
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De zojuist ingelezen boekingen worden in volgnummers (meestal maanden) verdeeld. 
Volgnummers waar nog te coderen boekingen in zitten, kunt u herkennen aan het sterretje 
achter het volgnummer.  
 
Selecteer één van de ingelezen volgnummers en klik op de knop Wijzigen. U ziet nu de ingelezen 
boekingen staan. Twee sterretjes betekent dat de boeking nog niet automatisch is gekoppeld 
met een factuur of is voorzien van een grootboekrekeningnummer. Eén sterretje betekent dat de 
boeking al wel is gekoppeld of van een grootboekrekeningnummer is voorzien.  
 
U moet deze boeking nog wel controleren, de omschrijving aanpassen en indien nodig de BTW 
boeken. U boekt alleen BTW in het bankboek als er geen in- of verkoopfactuur van beschikbaar 
is. Bijvoorbeeld bij de termijnbetaling aan de energiemaatschappij. (Als de betaling gekoppeld 
wordt aan een factuur hoeft geen BTW geboekt te worden. Dit is al geboekt in het In- of 
verkoopboek.) 
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2.7.3 Koppelen van betaling en factuur 
 

Klik op een mutatie in het bankboek. u boekt dit conform onderstaand schema: 
 

 
 
Als er dus een factuur aanwezig is, hoeft u niet rechtstreeks te boeken op een 
grootboekrekening. Die heeft u al ingevuld bij het boeken van de factuur in het in of 
verkoopboek.  

  
 

• Zet het boekingstype op crediteur, betaling aan of debiteur, betaling van. Afhankelijk 
van factuur in inkoop of verkoopboek.  
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• Kies de juiste relatie en klik op de knop Openstaande posten. Koppel de betaling aan de 
juiste factuur door achter de factuur op de knop met de drie puntjes te klikken. Zijn er 
meerdere facturen in één keer betaald? Klik dan bij alle facturen op dit knopje.  

 
Kunt u de factuur niet vinden druk dan op het vinkje toon openstaande posten alle 
relaties. Op dat moment worden alle facturen welke nog niet gekoppeld zijn aan een 
betaling weergegeven.  

• Klik daarna op Ok. Bevestig de boeking door weer op Ok te klikken Achter de boeking 
komt een I of een V te staan om aan te geven dat de betaling is gekoppeld aan een 
factuur in het in- of verkoopboek. 

Opmerking: 
Staat er één sterretje achter de boeking, dan herkent Mifas de openstaande factuur al. 
Controleer altijd zelf of de betaling gekoppeld is aan de juiste openstaande post. Via de knop 
Tonen PDF kunt u de factuur controleren.  
 
Betalingsverschillen kunt u wegboeken door linksonder bij afboeking te kiezen voor 
betalingsverschil. Het bedrag wordt geboekt op een vooraf ingesteld rekeningnummer. 
 
Tip: U kunt deze handeling controleren door onderin het scherm na te gaan of het bedrag bij 
‘nog te boeken’ op € 0,00 staat, zo niet dan is niet het volledige bedrag uitgesplitst. Controleer 
dan met de facturen en uw bankafschrift waar dit verschil vandaan komt. Daarnaast kunt u de 
openstaande postenlijst opvragen om te controleren of alle facturen goed afgeboekt zijn.  
 
Een aantal posten moeten in het bankboek gesplist worden. Bijvoorbeeld de rente en aflossing. 
Beide moeten op een aparte grootboekrekening verwerkt worden. Zie hiervoor ook het hoofdstuk 
4. Werken met standaardboekingsregels en een automatische uitsplitstabel op pagina 20. 
Als u alle boekingen gecodeerd en gecontroleerd heeft, sluit u het volgnummer door op OK te 
klikken. 
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2.7.4 Het overzicht openstaande posten 

 
Menu: Financieel, Overzichten, Openstaande posten 
 
Controleer regelmatig het overzicht Openstaande posten. U ziet niet alleen snel, welke facturen 
nog niet betaald zijn, maar kunt ook snel zien of alle betalingen aan de juiste factuur gekoppeld 
zijn.  
 

 
 
Kies in het keuzeschermpje eventueel een dagboek en/of relatie. Klik op de knop 
Afdrukvoorbeeld om het rapport te tonen.  
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3. Grootboekkaarten 
 
Menu: Financieel, Grootboekkaarten 
 
Klik op het tabblad mutaties. Alle mutaties staan op de kaart vermeld. In één oogopslag is te 
zien of bijvoorbeeld op de juiste BTW-code is geboekt. Pas de boekingen eventueel rechtstreeks 
op de grootboekkaarten aan.  
 

 
 
Klik daarvoor op de knop Wijzig boeking . Pas de gewenste gegevens aan. Voor het wijzigen van 
het bedrag, of het splitsen, dient u het betreffende dagboek op te vragen.  
  
Alles is te wijzigen behalve het bedrag. Voor wijzigen of splitsen moet u terug naar het dagboek 
waarin de boeking is ingevoerd. Klik hiervoor op de knop Dagboek 
 
Ook hier kunt u de factuur weer naar voren halen door op de knop Tonen PDF te klikken.  
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4. Werken met standaardboekingsregels en een automatische uitsplitstabel 
 

4.1 Werken met standaardboekingsregels 

Automatisch zal de laatstingevoerde factuurregels onthouden per relatie.  
Wanneer u de volgende keer een factuur invoert van dezelfde relatie zal de vraag komen of u 
standaardboekingsregels wil gebruiken 
 
Kiest u voor 'Ja'  dan word de opgelagen regels vanzelf weer toegevoegd. Vervolgens kunt u per regel het 
juiste bedrag invoeren. 
 
Kiest u voor 'Nee' dan dient u zelf het juiste grootboeknummer te kiezen 
 
Gebruik in/uitschakelen: 
Per relatie: 

• Kies bij invoeren van factuur betreffende relatie voor:  'Factuurregels' 
• Ga naar tabblad: Standaardboeking inkoop of Standaardboeking verkoop (afhankelijk van de 

crediteur of debiteur) 
• Zet het vinkje bij 'Automatische wijzigingen standaardfactuurregels Toegestaan' uit/aan 

en maak zo nodig de velden leeg  
 
Algemeen: 

• Ga naar [Basisgegevens] - [Boekjaar / instellingen] 
• Zet het vinkje bij 'Automatisch standaardfactuurregels onthouden' uit/aan 

4.1.1 Een uitsplitstabel aanmaken 

 
Wanneer regelmatig dezelfde boekingen uitgesplitst moeten worden voornamelijk in het 
bankboek, kunt u het beste werken met een vaste uitsplitstabel. 
 
U kunt een uitsplitstabel als volgt toevoegen: 
 
Menu: Basisgegevens, Stamgegevens 
 

• Klik op het tabblad Uitsplitsingen 
•  Klik nu bovenaan op de knop Toevoegen  
• In het scherm "Invoer uitsplitsing" moet de grootboekrekening ingevuld worden, die u uit 

wilt splitsen. Dit nummer gebruikt Mifas om te bepalen of een boeking uitgesplitst moet 
worden of niet.  

• Klik in het scherm "Invoer uitsplitsing" op de knop Toevoegen. 
 

In het scherm "Invoer uitsplitsregel" moeten we een aantal zaken invullen. 
• Het volgnummer laten we onveranderd.  
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• Bij het invoeren van de eerste uitsplitsregel vullen we het rekeningnummer in dat we 
zojuist hebben gebruikt; het 
nummer dat Mifas gebruikt om te 
bepalen of boekingen uitgesplitst 
moeten worden of niet.  

• Bij vermogenscode en tak stelt u 
een voorkeur in. Als u tijdens het 
coderen een andere 
vermogenscode of tak wilt 
gebruiken, dan kan dat.  

• Bij type uitsplitsing hebben we 
drie mogelijkheden:  

• Bedrag: als u deze optie gebruikt 
krijgt u ook een extra veld bedrag. 
Bij bedrag moet u alleen een bedrag intypen als het bedrag van de boeking altijd 
hetzelfde is. Een mooi voorbeeld hiervan is de aflossing van de hypotheek. Vaak is dit een 
vast bedrag per maand. 

• Percentage: deze optie kan 
bijvoorbeeld handig zijn bij een 
elektriciteitsafrekening. U kunt dan 
bijvoorbeeld 10 procent op privé 
boeken en 90 procent op de 
rekening elektriciteitskosten.  

• Restbedrag: deze optie werkt 
alleen handig als u bij bedrag een 
vast bedrag hebt ingevoerd.  

• Kies de omschrijving zodanig dat 
u deze niet elke keer als de 
uitsplitstabel gebruikt wordt 
compleet hoeft aan te passen.  

• Klik op OK.  
 
Nu kunt u voor alle posten waar de betreffende rekening uit bestaat (of kan bestaan) een 
uitsplitsregel toevoegen. Het is niet erg als een bepaalde post niet altijd op de rekening 
voorkomt. Als u tijdens het uitsplitsen van de boeking een uitsplitsregel niet gebruikt, wordt deze 
later automatisch verwijderd. 
 
Als u klaar bent:  
 
Klik op Ok om het scherm invoer uitsplitsing af te sluiten. Klik op Sluiten om de stamgegevens af 
te sluiten.  
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4.1.2 Werken met een uitsplitstabel 

 
Wanneer we gebruik willen maken van de uitsplitstabel dan zal de boeking voor de EERSTE keer 
gecodeerd moeten worden op het rekeningnummer waaronder de uitsplitstabel is aangemaakt.  
Zie hieronder het voorbeeld:  
 

 
 

• Codeer de boeking op het grootboekrekeningnummer dat in de uitsplitstabel is 
opgenomen. (Tip: klik even op de knop uitsplitsen om snel te bekijken welk 
rekeningnummer gebruikt is.) 

• Wijzig de regel met het rekeningnummer 911. 
• Beantwoord de vraag “Deze boeking uitsplitsen” met JA. 
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• De uitsplitstabel, zoals deze onder de stamgegevens is ingebracht, verschijnt.  
• In dit geval hebben we een vast bedrag ingesteld voor de aflossing van 2500 Euro. Dit 

bedrag is in deze uitsplitsing al verrekend. Het resterende bedrag moet nu “weg” worden 
geboekt op het rekeningnummer 4910. 

• Het programma boekt dit bedrag in het voorbeeld automatisch naar rekeningnummer 
4910. Wanneer dit niet automatisch gebeurt, wijzig dan de betreffende regel en kies voor 
de knop met de “muntenstapels” om het bedrag sluitend te maken. 

• Bevestig dit scherm van de uitsplitsing met OK en de boeking is uitgesplitst. 
 

• Er zijn nu twee regels in uw bankboek geplaatst. Een bedrag van 2500 Euro bij 
rekeningnummer 911 en het rest bedrag bij rekeningnummer 4910.  

 

 
 

• Bij de eerst volgende keer als de mutaties worden ingelezen vanuit internetbankieren, 
wordt de rente en aflossing automatisch gecodeerd op het “referentie”rekeningnummer. 
Wanneer u dan kiest voor Uitsplitsen of Wijzigen kunt u meteen de boeking uitsplitsen 
volgens de ingestelde uitsplitstabel. 
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5. Jaarovergang uitvoeren 
 
Het boekjaar is klaar. Alle bank en kas mutaties zijn verwerkt. U wilt nu verder gaan met een 
nieuw boekjaar. Deze kunt u zelf aanmaken, maar dit kan ook met de Jaarovergang.  
 
Menu: Boekjaar, Jaarovergang 
 
Voer de jaarovergang uit: 
 

• Het eerste scherm toont welk boekjaar aangemaakt wordt. U kunt het afgesloten 
boekjaar altijd nog aanpassen. Klik hier op de knop Volgende. 

• In het volgende scherm geeft u aan wat het dagboek beginbalans is  en geeft een 
omschrijving in. Dit staat voor de meeste gevallen goed ingevuld. Klik op de knop 
Volgende. 

• Het programma vraagt nu om een tegenrekening voor de beginbalans. Kies hier voor 
een rekening zoals eigen vermogen, ondernemersvermogen of bedrijfskapitaal. 
Eventueel moet dit per vennootcode aangegeven worden. Klik op de knop Volgende. 

• Als u BTW-plichtig bent, vul dan een rekeningnummer in waarop het saldo van de BTW 
tegenrekeningen geboekt wordt. Klik op de knop Volgende. 

• Geef aan welke saldi u over wilt brengen naar het volgende jaar. Om verder te kunnen 
boeken in het nieuwe boekjaar zijn de saldi van kas, bank, giro en de in- en 
verkoopdagboeken noodzakelijk. Hiermee kunt u de eindsaldo’s in de verschillende 
dagboeken controleren. Klik op de knop Volgende. 

• In dit scherm kunt u de volgnummers naar eigen inzicht aanpassen. Meestal begint de 
telling in het nieuwe boekjaar weer vooraan. Klik op de knop Volgende. 

• Klik op Voltooien. Een nieuw boekjaar wordt aangemaakt. De saldi van de gekozen 
balansrekeningen over geboekt naar het nieuwe jaar. 

 
N.B. 
Komt u erachter dat er toch nog iets moet wijzigen in het vorige boekjaar, dan kunt u via de 
menu keuze boekjaar terug naar het vorige boekjaar en kunt u de betreffende dingen wijzigen. 
Daarna kunt u de jaarovergang opnieuw uitvoeren. 
 
U kunt de jaarovergang zo vaak uitvoeren als nodig is.  
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6. Tips & trucs 
 
Multi-select: 
Multi-select werkt vooral bij stamgegevens. Gebruik de optie om bijvoorbeeld in het 
rekeningschema snel bij meerdere rekeningen voorkeuren/BTW-codes e.d. in te stellen. Houd 
hiervoor de CTRL-toets ingedrukt en klik met de linker muisknop op gewenste rekeningnummers. 
U kunt ook de SHIFT-toets gebruiken, de tussenliggende velden worden dan ook geselecteerd. 
Gemeenschappelijke velden als BTW-code, verdichting en aantallen registeren zijn zo in te 
stellen. 
 
Pijltjestoetsen: 
Kies eenvoudig met de pijltjestoetsen de gewenste optie zonder de keuzelijst (keuzemenu) te 
openen. Deze optie is vooral geschikt bij korte keuzemenu’s.

  
 
Sorteren kolommen: 
Agrovision sorteert overzichten standaard op de eerste (linker) kolom. Klik op de gewenste 
kolomkop om een eigen sortering aan te brengen. Houd de CTRL-toets ingedrukt en klik met de 
muisknop een tweede kolomkop aan om een vervolgsortering in te stellen. 
 
Functietoets F9: 
De F9 toets heeft als functie: openen van de calculator.  
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7.Facturen ophalen en doorsturen naar Billtobox. 
Van een groot aantal leveranciers (zie: lijst )  kan Mifas Online de facturen automatisch ophalen 
en doorsturen naar Billtobox. Deze facturen worden altijd als echte elektronische factuur 
geleverd! 
 
Samen met AgroVision zijn deze koppelingen al zoveel mogelijk ingesteld. Krijgt u een nieuwe 
leverancier? Stel dan de koppeling met deze leverancier zo snel mogelijk in!  
 

7.1 Voorbereiding 

Voor het ophalen van de facturen heeft u een gebruikersnaam, een wachtwoord en één of 
meerdere klantnummers nodig. Hoe u deze verkrijgt, verschilt per leverancier. Kijk op de  lijst 
 om te zien hoe dit bij uw leverancier moet. Zoek ook even uw klantnummer bij deze leverancier 
op. Hebt u meerdere locaties, dan heeft elke locatie waarschijnlijk een eigen klantnummer. Deze 
nummers heeft u allemaal nodig.  
 

7.2 Instellen koppeling 

Log in op het Mifas Online portaal. Klik op de knop Administraties. Klik op de knop Instellingen 
bij de administratie waar de facturen van deze leverancier ingelezen moeten worden. Het 
onderstaande scherm verschijnt: 
 

 
 
Selecteer de naam van uw leverancier en klik op de knop Toevoegen.  

https://verint.agrovision.nl/PrivateData/manuals/Financial/EDI%20factuur%20leveranciers.pdf
https://verint.agrovision.nl/PrivateData/manuals/Financial/EDI%20factuur%20leveranciers.pdf
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Vul hierna uw klantnummer en de verkregen gebruikersnaam en het wachtwoord. Let op: Bij 
sommige leveranciers is het nodig om een afnemer relatiecode in te voeren. Deze dient u op te 
vragen bij uw leverancier.  
Kies de datum vanaf wanneer u de facturen op wilt halen (let op! Deze datum is eenmalig in te 
stellen) Door op Nu synchroniseren te klikken, wordt het proces om nieuwe facturen op te halen 
meteen gestart.  
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Contactgegevens 
 
Telefoon   0570 – 664 151 
Email    support@mifasonline.com 
 
Adres  Wilmersdorf 50 
 7301 BK Apeldoorn 
 
 
Openingstijden  Ma t/m vr. 9.00u – 17.00u. 
 

mailto:support@mifasonline.com


 

 
 

AgroVision Headquarters 
Wilmersdorf 50 | 7324 AC 
PO Box 1195 | 7301 BK  
Apeldoorn, The Netherlands 
 

Phone: +31 570 664 111 
E-mail: info@agrovision.com 
www.agrovision.com 

 

 


