Tip 5. Kent u de functionaliteiten rondom 'Circuleren'? (Deel 2)
In tip 12 heeft u deel 1 ontvangen over de mogelijkheden van het circuleren. Hierbij werd u de
basis rondom het circuleren behandeld. In dit artikel gaan we wat dieper in op het verhogen van de
efficiëntie van circuleren. Heeft u 'tip 12. Kent u de functionaliteiten rondom 'Circuleren'? (Deel 1)'
niet ontvangen? Klik dan hier.

Sjablonen voor circuleren
Naast de handmatige keuze voor circuleren naar bepaalde budgethouders, is het via het ‘circulatie’
scherm ook mogelijk om het voorstel voor een budgethouder (of groep) te laten baseren op een
sjabloon. Onder het tabblad ‘Sjablonen’ vindt u de sjablonen die voor u actief zijn.

Eenmalig of standaard sjablonen gebruiken
Wanneer eenmalig een sjabloon gebruikt moet worden, dan klikt u op de omschrijving van dit
sjabloon. Het voorstel komt hierna direct terug met de gevonden ‘ontvangers’ van het specifieke
sjabloon.
Naast de handmatige actie kunt u er ook voor kiezen om een bepaald sjabloon als ‘standaard’ te
nemen, waardoor bij het openen van het ‘circulatie’ scherm altijd het voorstel van ‘Ontvangers’
gegeven wordt op basis van het sjabloon. U kunt ervoor kiezen om het sjabloon als ‘standaard’ in te
stellen voor de specifieke crediteur of voor de gehele administratie en dus alle crediteuren.

Easy Flow / Procuratietabel
In Easy Invoice is het mogelijk om een Easy Flow in te richten, de inrichting hiervan kan onderdeel
zijn geweest van de implementatie. Als hier nog geen gebruik van gemaakt wordt, dan kan dit in
overleg alsnog gerealiseerd worden.

Via ‘Beheer --> Easy Flow (of Procuratietabel)’ vindt u een onderhoudstabel. In de
onderhoudstabel geeft u aan welke ontvangers gekozen worden op basis van bijvoorbeeld de
combinatie Administratie, Leverancier en Bedrag van / Bedrag tot. Het is mogelijk om alle criteria
op de factuur te gebruiken als basis voor de keuze van budgethouder(s). Hierbij kunnen
bijvoorbeeld dimensies, projecten en inkoopordernummers gebruikt worden.
De Easy Flow kan in alle gevallen aangepast/onderhouden worden. Er kunnen altijd nieuwe regels
voor toegevoegde leveranciers worden aangemaakt. Om het voorstel voor circuleren op basis van
de Easy Flow actief te maken, moet dit sjabloon gekozen worden in het tabblad ‘Sjablonen’ in het
circulatie scherm.

Automatisch circuleren
Om het circuleren nog eenvoudiger en sneller te maken, is het mogelijk om een factuur
automatisch te circuleren. Dit is mogelijk wanneer een standaard ‘Sjabloon’ gekozen is voor de
leverancier of alle leveranciers uit de administratie. Met een selectie van facturen in de factuurlijst
kan via ‘Administratie --> Automatische circulatie’ de lijst van geselecteerde facturen in circulatie
gebracht worden. Hierbij worden de gevonden ontvangers van het als ‘standaard’ gekozen sjabloon
gebruikt.

Heeft u nog een andere vraag? In onze Academy staan verschillende handige instructievideo’s en
andere Tips & Tricks die wellicht antwoord kunnen geven op uw vraag.
Veel succes!
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