Aanvullende instructie controles
Aantal x Prijs = Bedrag

Aanvullende instructie controle op aantal x prijs = bedrag
AFAS heeft in (en vanaf) Profit 19 een controle toegevoegd op de factuurregels. Profit controleert of
het totaalbedrag op de regel gelijk is aan het aantal x prijs (per eenheid). Als dit niet overeenkomt,
geeft Profit bij de status van de e-factuur de foutmelding: “Fout in regel”.

Ecobit heeft in november en december van 2021 een “quick fix” geïmplementeerd.
Met deze quick fix zijn de volgende functionaliteiten geïmplementeerd:
•

•

Standaard is het aantal op de regel op 1 gezet
o Als dit niet gevuld is in het bericht naar AFAS geeft afas de foutmelding dat aantal x
prijs niet gelijk is aan het bedrag op de regel.
o Het aantal kan uiteraard altijd aangepast worden door de gebruiker en/of
herkenning. Als het veld leeg wordt gemaakt in Ecobit wordt hier een waarschuwing
op gegeven bij submit.
Indien geen prijs is gevuld op de regel wordt op de achtergrond bij de export naar AFAS de
prijs per eenheid op de regel berekend
o Als de prijs per regel leeg is geeft AFAS een foutmelding. Op facturen staat niet altijd
de prijs per eenheid afgedrukt en kan deze niet direct herkend worden. Om de
gebruiker te helpen niet alle prijzen handmatig in te vullen berekent Ecobit de prijs
op de regel als deze niet is gevuld (Berekening: Bedrag / Aantal = Prijs). Dit is niet te
zien in de schermen, maar wordt bij export uitgevoerd.
Tip: soms geven leveranciers korting op de artikelen. In sommige gevallen hebben we
gezien dat dan een ‘bruto’ prijs per eenheid en een ‘netto’ bedrag wordt afgedrukt
op de factuur. In deze gevallen volstaat het dus ook om alleen Aantal en bedrag te
selecteren van de factuur.

Aanvullend op de quick fix zijn controles ingebouwd op de regels.

Waarom deze controles als het met de quick fix al werkt?
Als regels herkend worden op de factuur, maar hier foutjes in plaats vinden, geeft Ecobit meldingen.
Dit voorkomt dat een factuur onbewust foutief naar AFAS wordt gestuurd. Een factuur over
meerdere pagina’s hoeft dan niet meer regel voor regel in Ecobit gecontroleerd te worden.
N.B.: Onderstaande functionaliteit is alleen van toepassing op profielen waar het mogelijk is om ook
(de) factuurregels naar AFAS te sturen.

Welke controles worden uitgevoerd en hoe los ik ‘fouten’ op?
1. Het systeem controleert of een aantal is ingevuld. Als dit niet het geval is, wordt de volgende
waarschuwing weergegeven:

Oplossing(en):
•
•

Wijs het aantal aan op de regel of pas dit waar nodig handmatig aan óf;
Train de regels opnieuw (Zet hiervoor de ‘train document’ knop aan, wijs de regels aan zoals
ze herkend moeten worden en voer autocomplete uit).

2. Het systeem controleert of een prijs per eenheid is ingevuld ALS een bedrag op de regel is
gevuld. Als er wel een bedrag en geen prijs per eenheid is ingevuld, wordt de volgende melding
gegeven:

Deze melding zorgt niet voor een waarschuwing omdat het kan voorkomen dat de prijs per eenheid
niet op een factuur staat. Als je de factuur submit zal geen melding worden gegeven dat er nog
“invalid fields” in de batch aanwezig zijn. In de quick fix is immers ingebouwd dat de prijs per eenheid
op de achtergrond berekend wordt.
Oplossing(en):
•
•
•

Vul een prijs in of wijs deze aan of;
Train de regels (opnieuw) of;
Het kan zijn dat de prijs per eenheid niet op de factuur staat of niet klopt (in sommige
gevallen wordt bij korting een ‘bruto’ prijs en ‘netto’ bedrag op de factuur afgedrukt). De
prijs kan (eventueel) leeg gelaten worden, Ecobit berekent op de achtergrond de prijs o.b.v.
bedrag / aantal = prijs.

3. Het systeem controleert aantal x prijs = bedrag. Als deze berekening niet klopt, wordt volgende
waarschuwing weergegeven.

Oplossing(en):
•
•

•

Los de fouten op de regel op (hetzij door aanwijzen en trainen of handmatig aan te passen)
en/of;
Bij ‘bruto’ prijs en ‘netto’ bedrag op de regel kan gekozen worden om de prijs niet te vullen
(bij aanwijzen en autocomplete). Ecobit berekent op de achtergrond de prijs als deze leeg is
of;
Als de factuur niet klopt kan uiteraard ook gevraagd worden om de factuur aan te passen en
opnieuw te sturen.

Waarschuwingen zijn niet blokkerend, als je een factuur met waarschuwingen submit wordt alleen
gevraagd of je zeker weet dat je wil ‘submitten’. Als je hier op “Yes” klikt wordt de e-factuur naar
AFAS gestuurd zoals deze in het validatiescherm is weergegeven (m.u.v. berekening prijs indien de
prijs op de regel leeg is).

