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1. Wat heb je nodig?   

Voordat je begint, is het belangrijk om te kijken of jouw computer en scanner klaar zijn om in Yuki te gaan 

werken.  

  

Het Yuki platform is ‘web-based’. Dat wil zeggen dat je enkel een computer, internet en een browser nodig 
hebt. Toch is het relevant welk besturingssysteem en welke browser je gebruikt. Aan de computer op zich 

worden niet veel eisen gesteld, wel aan het besturingssysteem en de browser.   

  

Computer  
Gebruik je een oudere Windows versie dan Windows Vista of 7 dan kan je problemen ondervinden. Neem 
dan contact op met onze helpdesk.   

Naast de instellingen voor jouw browser, is het eveneens van belang dat je met de goede resolutie werkt. 

Dit kan je nakijken door met de rechtermuisknop op jouw bureaublad te klikken en daar te kiezen voor 

‘beeldscherminstellingen’. Hier kies je de hoogst mogelijke resolutie. Yuki werkt het best met een resolutie 

van 1920x1200. Indien deze resolutie niet beschikbaar is voor jouw computer, kan je tevens aan de slag 

met een resolutie van 1920x1080.  

  

Internet  
Omdat Yuki volledig in de cloud werkt, moet je toegang hebben tot het internet om aan te melden. We 

adviseren het gebruik van een breedbandverbinding. Het aanleveren van documenten (uploaden of 

scannen) kan in andere gevallen zeer traag worden. Om Yuki te raadplegen kan je ook een smartphone 

gebruiken.   

Voor zowel Windows als Mac gebruikers raden wij aan Google Chrome te gebruiken. 

  

Google Chrome  
Voor Google Chrome-gebruikers zijn er enkele instellingen vereist. Indien je je browser hebt openstaan 

kan je via de drie puntjes rechts bovenaan naar je Instellingen gaan. Nadien klik je op ‘Geavanceerde 

instellingen weergeven’. Bij ‘Privacy’ kies je voor ‘Instellingen voor inhoud’ en klik je bij ‘Flash’ op ‘Toestaan 

dat sites Flash uitvoeren’. Bij ‘Plug-intoegang zonder sandbox’ klik je op ‘Goedkeuring vragen wanneer een 

site een plug-in wil gebruiken…’, vervolgens klik je op ‘Uitzonderingen beheren’ en vul je volgende websites 
in: https://[*.]yukiworks.be:443 en https://[*.]yukiworks.nl:443.  

Bij ‘Pop-ups’ vink je ‘alle sites toestaan..’ aan of voeg je Yuki toe bij de Uitzonderingen. 

 

Internet Explorer  
Indien je werkt met Internet Explorer, dien je versie 11 of hoger te gebruiken. Heb je een oudere versie 

van Internet Explorer dan adviseren we deze eerst te upgraden. Dat kan je gratis doen op de site van 

Microsoft (zoek bijv. op Google naar ‘Internet Explorer download’).   

 

Om zo efficiënt mogelijk te werken dien je eerst een aantal instellingen goed te plaatsen. Eerst en vooral 

ga je via het tandwieltje rechts bovenaan in je scherm naar ‘extra’ en daar kies je voor de optie 
‘internetopties’. Er opent hierdoor een nieuw scherm waar je verschillende tabbladen krijgt te zien. Hier 

kies je eerst het tabblad ‘beveiliging’ en vink je ‘vertrouwde websites’ aan. Je voegt hier volgende websites 

https://[*.]yukiworks.nl/
https://[*.]yukiworks.nl/
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aan toe: https://*.yukiworks.be en https://*.yukiworks.nl. Hierna ga je naar het volgende tabblad, namelijk 

‘privacy’, om daar de pop-up blokkering op te heffen.  

De laatste instelling in Internet Explorer betreft de invoegtoepassingen. Dit vind je ook terug via het 

tandwieltje, bij ‘invoegtoepassingen beheren’. Daar klik je op ‘geïnstalleerde toepassingen’ en verander je 

deze naar ‘alle invoegtoepassingen’. Hier check je  of jouw pdf-reader is ingeschakeld. 

 

Indien je verder nog vragen hebt bij de internetinstellingen, neem dan zeker een kijkje op 

http://help.yuki.be/ 
 

De scanner  
Drie elementen zijn essentieel bij de selectie van een scanner:  

• Mogelijkheid tot kleurherkenning;   

• Minimum van 300 DPI scan nauwkeurigheid;  

• Aanwezigheid van een automatische doorvoer is aan te bevelen.   

  

Dit scanapparaat dient via een kabel(netwerk) te worden aangestuurd. Een draadloze aansturing kan de 

snelheid in ernstige mate beperken.   

Op basis van onze ervaring adviseert Yuki een Canon P215-II. Yuki heeft ook positieve ervaringen opgedaan 

met de HP fotosmart all-in-one C7280.  

  

Tip: Door de gedeelde Dropbox-map te kiezen in de driver van jouw scanner, zal de scanner de documenten 
meteen opslaan in de Dropbox-map en vervolgens zal Yuki deze automatisch ophalen elke 5 min.  

 

2. Hoe start je met Yuki?   

Hoe log ik in?   
Wanneer je accountant jou als ondernemer heeft aangemaakt in Yuki,  zal je een mail ontvangen met een 

loginlink en wachtwoord. Dat kan je gebruiken om in te loggen in Yuki. Dit wachtwoord is slechts tijdelijk 
en zal je moeten veranderen naar je eigen wachtwoord voor optimale beveiliging. Voor de volgende keren 

heb je toegang met het laatst gekozen wachtwoord en het emailadres waarop je de loginmail hebt 

ontvangen.  

 

 

 

 

http://help.yuki.be/
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3. Hoe werk je met Yuki?   

1. Aanleveren van documenten 
  

Dit doe je via de           - bol.  Wanneer je deze aanklikt, opent het scherm dat hieronder is weergegeven.   

  
  

Gezien je jouw documenten via verschillende wegen ontvangt, kan je deze dus ook op verschillende 

manieren aanleveren. Dit kan op 5 manieren.  Voor elk van de 5 manieren kunnen de documenten in PDF, 

Word, JPG of PNG opgeleverd worden. Indien je PDF gebruikt dien je dit wel 1 per 1 te doen. Elke gescande 

actie wordt als 1 document beschouwd.  

 

 

Aanleveren van documenten kan via: 

 

1. Scannen  

2. Uploaden  

3. Dropbox  

4. Google Drive  

5. E-mail  

 

 

1. Scannen  
De Scan-knop  

Indien gewenst, kan je gebruik maken van de scanwizard. Die zorgt ervoor dat de bestanden direct naar 

het domein worden gestuurd, zonder tussenstap. De documenten die je dus scant komen automatisch in 

het domein. Helaas kunnen niet alle scanners via de scan-wizard aangestuurd worden. Wordt de scanner 

niet ondersteund, dan zal je de documenten eerst moeten scannen naar jouw computer om ze vervolgens 

naar het domein op te laden (optie 2). Opgelet: op een Apple kan je geen gebruik maken van de scan-
wizard.   
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Scanner instellen  

Je dient de scanner zelf in te stellen. Gebruik daarvoor de software die bij de scanner werd meegeleverd. 
Geef de volgende instellingen in:  

  

• Output formaat: bij voorkeur JPEG (JPG)  

• Scan in kleur of grijstinten, niet in zwart/wit  

• Resolutie: 300 DPI   Kwaliteit gemiddeld.  

  

Je kan de documenten ook in PDF formaat aanleveren. Dan moet je er wel zelf voor zorgen dat je maar 
één factuur per PDF aanlevert. Een factuur die uit meer dan één blad bestaat moet je in één keer 
scannen. Yuki kan achteraf geen PDF bestanden samenvoegen. Bij een JPEG of PNG formaat kan dit wel.  

  

Scannen voorbereiden  

• Verwijder nietjes, paperclips, etc.  

• Zorg dat alle velletjes los van elkaar zijn, zodat ze niet aan elkaar ‘kleven’ tijdens het scannen  

• Tel het aantal vellen papier dat je op de scanner legt, zodat je achteraf kan controleren of elk 

velletje is meegekomen  

• Scan in batches van maximaal 25 vellen, dat maakt het controleren achteraf eenvoudiger  

• Zorg dat documenten die uit meer dan 1 vel bestaan ook na elkaar gescand worden   

• Let op of er op de achterkant van een document belangrijke informatie staat die nodig is voor de  

administratie.   

  

2.Uploaden  
Documenten uploaden is het versturen van bestanden van de computer naar het domein op het internet. 

Dit kan je gebruiken om eerder gescande documenten te versturen of om bijvoorbeeld de bestanden die 

je van jouw banktransacties hebt aangemaakt te versturen naar Yuki.  

  

3.Dropbox  
Het is mogelijk om Yuki te koppelen met een Dropbox account. Hierbij deel je een specifieke map binnen 

Dropbox met Yuki via een unieke code. Je slaat hier de documenten op die in de administratie verwerkt 

moeten worden. Dropbox fungeert hier als het ware als een doorgeefluik. Elke 5 minuten worden alle 
documenten automatisch opgehaald en in het desbetreffende domein op het Yuki platform geplaatst. De 

Dropbox is dus standaard leeg.   

  

In de Yuki postbus vind je de link ‘Yuki Dropbox’, hier staat uitgebreid beschreven hoe je de documenten 
moet aanleveren en je Dropbox mappen kan delen.   
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Vanaf de iPad en iPhone is het nu ook heel gemakkelijk om bestanden naar Yuki over te zetten, dankzij de 
Dropbox App.  

  

Tip:  

• Met een Gmail add-in kan je ook direct attachments in Dropbox stoppen. Hierdoor hoef je niet de 

gehele e-mail door te sturen (forwarden) naar Yuki maar kan je het specifieke document 
rechtstreeks opslaan in de met Yuki gedeelde folder in Dropbox, waarna Yuki dit automatisch 

verwerkt. Om dit te kunnen uitvoeren moet je de Dropbox integratie inschakelen, via 

www.dropbox.com/gmail_integration 

 

• Bij het scannen vraagt de scanner telkens in welke map de gescande documenten moeten worden 
opgeslagen. Wanneer je hier kiest voor de gedeelde Dropbox-map, doet Yuki de rest. Let op: niet 

alle scanners zijn compatibel met Dropbox. Hiervoor moet je een scanner hebben die naar de 
cloud kan scannen 

   

4.Google Drive  
Hier geldt hetzelfde principe als voor Dropbox. Het aanleveren van documenten doe je door bestanden 

naar je met Yuki gedeelde Google Drive map op te laden. De naam van je domein is voor jou gereserveerd. 
Door op de google Drive-button te klikken, opent een pagina met de nodige info voor installatie.   

 

In tegenstelling tot het gebruik bij Dropbox, worden de door Yuki opgehaalde documenten niet verwijderd. 

Indien er in de op te halen map documenten staan en deze door Yuki worden opgepikt, gaat Yuki bij de 
eerste keer een nieuw map ‘Verwerkte documenten’ aanmaken. Alle opgehaalde documenten kan je 

steeds daarin terugvinden. 

  

5.Mailen  
Je kan ook documenten mailen (of laten mailen). Heel handig voor leveranciers die e-facturen sturen. Ieder 

domein heeft een eigen e-mailadres: <mijndomein>@yukiworks.be. Leveranciers die hun facturen 
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elektronisch sturen, kunnen ze rechtstreeks naar dit e-mailadres sturen. Je kan ze natuurlijk ook zelf 

doorsturen naar dit adres. Deze documenten komen rechtstreeks in de workflow van jouw accountant 
terecht.   

  
  

Wil je documenten mailen, maar zijn dit geen documenten voor de backoffice? Mail dan naar 
mijn.<mijndomein>@yukiworks.be. Deze documenten komen in de map ‘zelf te ordenen’ te staan.   

     

2. Bundelbak  
Hier komen alle documenten terecht die zijn aangeleverd in JPEG of PNG formaat, indien de documenten 

via de ‘upload’ manier werden aangeleverd. In overleg met je accountant bepaal je wie, indien nodig, de 

pagina’s gaat bundelen in de bundelbak. Aangezien jij de documenten hebt ingescand en benoemd, is het 

het meest handige dat jij de bestanden ook bundelt. In de bundelbak krijg je volgende schermen te zien 

voor het bundelen van de documenten.  

   
In de bundelbak moet je zorgvuldig op zoek gaan naar facturen die in meerdere pagina’s zijn geüpload, 

dus bijvoorbeeld een factuur van twee pagina’s die in twee losse documenten is binnengekomen. Dit is 

niet altijd eenvoudig om te zien. Let vooral op twee pagina’s van dezelfde leverancier waarbij de ene 
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pagina geen totaalbedrag heeft en de andere pagina wel, kijk naar aanduidingen als ‘Pagina 1/2 ‘en ‘2/2’ 

en let op bijlagen die bij een factuur horen etc.   

  

Heb je twee pagina’s gevonden die bij elkaar horen, dan kan je die in de bundelbak samenvoegen. je hebt 

twee mogelijkheden om dat te doen:  

  

1. Door pagina 2 te verslepen naar pagina 1. Daarmee wordt pagina 2 onder pagina 1 opgeborgen en 
zijn er twee documenten gebundeld tot één.  

2. Door de pagina’s die bij elkaar horen te selecteren (checkbox aanklikken) en vervolgens op het 
icoon met het Plus-teken (Samenvoegen) te klikken.  

Gebundelde documenten zijn te herkennen aan het symbool , waarbij het nummer verwijst naar het 

aantal gebundelde documenten. Eenmaal gebundelde documenten kan je weer ontkoppelen door te 

klikken op het schaartje  onder het gebundelde document .  

  

3. Hoe lever je bankafschriften aan?  
Naast de aankoop- en verkoopfacturen bestaat de administratie voor het grootste gedeelte uit 

banktransacties.  

  

Hoe lever je banktransacties aan? Er zijn 3 mogelijke manieren:  

  

A. Via een koppeling met Codabox waardoor de bestanden automatisch naar het domein worden 

gestuurd; 

B. Door de transacties te downloaden vanuit het internet portaal van de bank en deze nadien in 

het domein op te laden (coda of CSV);  

C. Door de papieren afschriften in te scannen (enkel bij hoge uitzondering) om deze manueel in 

te geven 

  

A. Automatische koppeling  
Een automatische koppeling met Codabox wordt door de accountant aangevraagd. Indien een bevestiging 

langs onze kant werd ontvangen, worden de bankafschriften automatisch naar het domein gestuurd en  

hoef je verder geen bestanden aan te leveren van de bank tenzij hierom gevraagd wordt.  

 

B. Handmatig downloaden en uploaden  
Vrijwel alle banken bieden in hun internet portaal de mogelijkheid om de transacties van een bepaalde 

periode te exporteren (of downloaden) en op te slaan in een CSV of coda-bestand. Dit bestand kan je 
eveneens opladen in Yuki. Hier maak je best een afspraak met je accountant omtrent wie de bestanden 

gaat opladen in Yuki. Indien je een CSV bestand gebruikt is het belangrijk dat de correcte Yuki lay-out wordt 

gebruikt, je vindt deze terug op onze helppagina onder ‘CSV’. 

Controleer voordat je de banktransacties exporteert tot en met welke datum je reeds aangeleverd hebt. 

Dit wordt getoond in de laatste kolom van het overzicht van alle bankrekeningen in Yuki.   
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De aanlevering van zo een bankbestand, kan gebeuren via dezelfde 5 opties als bij het aanleveren van aan- 

en verkoopfacturen.   

  

4. Creditcard afschriften  
Voorlopig is het nog niet mogelijk om een elektronisch afschrift te krijgen van jouw kredietkaart. Daarom 

scan je de kredietafschriften gewoon in. Zorg ervoor dat je ook zoveel mogelijk de bonnen of facturen van 

de kredietkaartafschriften aanlevert.  

  

Let op: het gaat enkel om de zakelijke kredietkaart. Eventuele zakelijke uitgaven op de privé creditcard 
worden geboekt via het bonnetje of de factuur door als betalingswijze ‘Uit privé’ te kiezen.  

  

5. Tips & Tricks  
• Voor een optimale verwerking is het gewenst dat je eerst de facturen scant en aanlevert, voordat  

je de banktransacties aanlevert  

  

• Indien je meerdere administraties hebt gaat Yuki je bij het uploaden vragen voor welke 

administratie de documenten zijn  

 

• Soorten documenten 

 

o Bonnetjes 

De makkelijkste manier om bonnetjes op te laden is via de Yuki App. Hiermee kan je 

op eender welk moment het bonnetje inbrengen in Yuki door middel van het nemen 

van een foto en het snel aanvullen van de nodige gegevens.    

  

Een andere oplossing is de bonnetjes te scannen via het Yuki scanformulier. In het 
linkermenu van de Yuki postbus kan je dat formulier printen (door te klikken op 

scanformulier) waar je het bonnetje op kan plakken zodat het met de andere 

documenten mee gescand kan worden.   

   

 

 

 

 

  

o Herinneringen en aanmaningen:  

Aanmaningen en herinneringen hoeven normaal niet geboekt te worden in de 

administratie. Alleen als er op de aanmaning een boete of rente staat die betaald moet 
worden dient de aanmaning te worden aangeleverd.  
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Staat er op de aanmaning een factuur die nog niet in de administratie voorkomt, vraag 

dan aan de leverancier een kopie van die factuur. 

  

o Verkoopfacturen:  

Yuki beschikt standaard over een module waarmee verkoopfacturen aangemaakt kunnen 
worden, deze kunnen geprint of per e-mail verstuurd worden. De facturen die via deze 

module aangemaakt worden, worden direct geboekt en gearchiveerd (zie verder voor 

meer info omtrent deze module) . 

  

Verkoopfacturen die je buiten Yuki maakt, kan je uiteraard ook ter verwerking aanbieden. 
Deze worden aangeleverd zoals besproken onder deel 3.  

  

Tip: Zorg er in alle gevallen voor dat het ondernemingsnummer, btw-nummer en/of 

bankrekeningnummer van de onderneming op de factuur vermeld staan.  

  

o Overige documenten:  

Laat alle documenten aanleveren die van belang kunnen zijn voor het verwerken van de 

administratie. Denk aan belastingaanslagen, boetes, treinkaartjes, etc. Liever een 

document te veel dan één te weinig.  

     

4. Hoe communiceer je met jouw accountant?   

Vragen   
Nadat de documenten en banktransacties van een administratie zijn aangeleverd gaat Yuki direct aan de 

slag om alles te verwerken. Deels gebeurt dit automatisch, deels met de hand. Het kan voorkomen dat 

sommige inkomsten of uitgaven niet direct geplaatst kunnen worden door de accountant, zeker in de 

zogenaamde opstartfase van een administratie.   

Mocht dat het geval zijn dan biedt Yuki de mogelijkheid om over het document of de banktransactie een 

vraag te stellen.   

  

Die vragen vind je terug in de Yuki postbus. Je krijgt een e-mail notificatie zodat je weet dat een 

medewerker van je boekhoudkantoor een vraag aan je heeft gesteld. Bekijk en beantwoord de vragen 
regelmatig.   

  

Hieronder wordt uitgelegd hoe je achtereenvolgens een vraag stelt over een document (met link naar 

document) of een banktransactie.   

  

Document  
Als je het betreffende document op jouw scherm hebt staan kan je gebruik maken van de link ‘Stel een 

vraag’ of de knop in de taakbalk  om een vraag aan de medewerker of accountant te stellen. Je kan 
dan je vraag intypen. Klik op ‘Versturen’ om de vraag (met een link naar het document) te verzenden.   
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Banktransactie  
Een vraag over een banktransactie (met een link naar de transactie) kan je stellen door, als je de 

betreffende banktransactie op je scherm hebt, te klikken op de knop      of door ‘Alt+G’ in te typen.  

  

Algemene vraag  
Een algemene vraag (die dus geen betrekking heeft op een specifieke transactie) kan je op de volgende 

manieren stellen:  

  

• In de statusbalk, helemaal onderin het scherm vind je de link ‘Stel een vraag’. Deze link brengt je bij 

hetzelfde scherm als in de boven beschreven manier.  

• Via de Yuki bol, kan je linksboven in het scherm naar de zogenaamde ‘Yuki postbus’ gaan en op de 

knop te klikken. Je bekomt onderstaand venster.  

  
  

Je kan via de link ’Instellingen’ rechtsboven in het scherm aangeven naar welke gebruiker standaard de 
vragen gaan die je stelt op bovenbeschreven manieren.  

  

Aandacht  

  
  
Yuki houdt voortdurend in de gaten of er aandacht nodig is aan bepaalde onderdelen van jouw 

boekhouding. Dat kan bijvoorbeeld voorvallen als de scan niet leesbaar of onvolledig is, of wanneer de 
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klant een duplicaat heeft opgeladen. Deze blok heet dan ook ‘Aandacht’. De vakken ‘Digitale post’ en ‘Niet 

verwerkt’ kunnen alleen door tussenkomst van jou als ondernemer op 0 komen te staan (zie verder).   

  

A. Digitale post  
In dit overzicht zie je een lijst van documenten die vanuit een externe bron aan Yuki zijn aangeboden. Dit 

zijn bijvoorbeeld e-mails verstuurd naar je Yuki e-mailadres of de documenten die via Dropbox zijn 

aangeleverd. Deze lijst is puur een controlelijst of er niet via spam oneigenlijke facturen naar jouw 
boekhouding worden gestuurd en om te volgen wat er via de diverse bronnen is aangeleverd.  

Afhandelen  

Het binnengekomen document heb je gezien en is verder akkoord. Het document verdwijnt uit het 

overzicht van binnengekomen e-mails. Het is puur een signaallijst. De documenten worden sowieso door 

Yuki verwerkt ook als je het document niet afhandelt, tenzij je het document verwijdert.  

Taak aanmaken  

Er moet een taak aangemaakt worden voor het document. In de taak kunnen verdere details worden 

opgenomen.  

Doorsturen  

Eén of meerdere personen moeten geattendeerd worden op een binnengekomen document. Er kunnen 

geen verdere details worden opgenomen.  

Vraag aan de Backoffice  

Over het binnengekomen document wil je een vraag stellen aan de Backoffice.  

  

B. Niet verwerkt  
Bepaalde zaken die de ondernemer aangeleverd heeft, en niet verwerkt zijn door de backoffice, worden 

hier vermeld.  

 Dat kan een aantal oorzaken hebben:  

• het document is niet volledig  

• het bestand bevat meerdere facturen of bonnetjes  

• het document is geheel of gedeeltelijk onleesbaar  

• het document was al eerder aangeleverd en verwerkt  

• het bestand kan door Yuki niet geopend worden  

• het importbestand bevat foutieve gegevens  

• het document hoeft volgens Yuki niet in de administratie verwerkt te worden  

  

Welke actie moet ik ondernemen?  

Het is raadzaam de lijst regelmatig door te nemen, en ook af te handelen, zodat je administratie compleet 

blijft. Wat je moet doen, is afhankelijk van de reden van ‘niet verwerken’.   

  

http://help.yuki.nl/documents/scannen-uploaden-of-mailen-van-documenten
http://help.yuki.nl/documents/scannen-uploaden-of-mailen-van-documenten
http://help.yuki.nl/documents/scannen-uploaden-of-mailen-van-documenten
http://help.yuki.nl/documents/scannen-uploaden-of-mailen-van-documenten
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C. Bank   
Yuki controleert maandelijks of je administratie compleet is. Er wordt dan onder andere gekeken naar je 

bank. Mocht die controle daartoe aanleiding geven dan stuurt Yuki je een controleverslag toe. Je kunt dat 

verslag gebruiken om je administratie completer te maken. Onderstaand een voorbeeld van zo'n rapport.  

  

Het verslag kan drie meldingen bevatten:  

1. Beginsaldo onbekend: het saldo van een bankrekening aan het begin van het boekjaar is niet 
bekend bij Yuki  

2. Missende banktransacties: er ontbreken dagafschriften in de reeks van afschriften die we van je 

ontvangen hebben  

3. Bankrekening is niet bijgewerkt: je hebt al enige tijd geen nieuwe afschriften meer aangeleverd  

 

Het feit dat deze informatie ontbreekt, leidt ertoe dat het saldo van je bank niet overeenkomt met de 

werkelijke stand van je bank. Ook kan het ertoe leiden dat er op de lijst met openstaande facturen van 
klanten of leveranciers nog facturen staan die al lang zijn betaald  

 

Wat kan ik doen om de administratie weer compleet te maken?  

1. Het beginsaldo ontbreekt  

Als het rapport aangeeft dat het beginsaldo ontbreekt, wil dat zeggen dat het eerste afschrift dat we van 

je hebben ontvangen een beginsaldo toonde. We hebben echter niet kunnen nagaan of dat ook het juiste 
saldo was aan het begin van het boekjaar.   

  

Gevraagde actie: Scan het laatste afschrift in van het voorgaande boekjaar (meestal van 31 december). 

Yuki kan dan aan de hand daarvan het beginsaldo aansluiten.  

 

 

 

 

 

 

2. Missende dagafschriften  

Er is sprake van missende afschriften als twee opeenvolgende afschriften niet op elkaar aansluiten. Je hebt 
dan waarschijnlijk ooit een foutieve datum bij de export van je bank ingegeven of een afschriftnummer 

niet in gescand. Het verslag geeft aan van welke datum tot welke datum we geen transacties hebben 

ontvangen. Om deze alsnog aan te leveren ga je naar de internetsite van je bank en zoekt daar bij de export 

naar alle transacties vanaf en tot en met die datum. Upload dat exportbestand weer naar Yuki. Heeft de 

bank die gegevens niet meer, omdat ze te lang in het verleden liggen of omdat je die transacties niet 
elektronisch kunt opvragen, lever ons dan de corresponderende papieren afschriften aan door die in te 

scannen.  

  

3. Afschriften al enige tijd niet aangeleverd  

Heb je al enige tijd geen afschriften meer aangeleverd dan is dit een herinnering om dat weer eens te doen. 
Mochten er sinds die tijd geen banktransacties meer zijn geweest voor die bankrekening, dan mag je deze 

melding negeren. Je saldo zou dan moeten overeenstemmen met het laatst bekende saldo bij de bank.  
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Wat te doen als je de transacties niet meer hebt  

Mocht je om de één of andere reden echt niet meer beschikken over de ontbrekende informatie, stuur 
dan een verzoek (via de vragen) naar Backoffice om de ontbrekende bedragen tijdelijk even weg te boeken. 

Desnoods kan het dan nog een keer bij je bank worden opgevraagd.  

  

D. Aankoop of verkoop  
Dit wordt gedaan op basis van de openstaande betalingen: alle betalingen waar geen factuur bij gevonden 
kon worden, worden op een lijst geplaatst. Dagelijks wordt deze controle uitgevoerd. Het is raadzaam deze 

regelmatig te bekijken en actie te ondernemen om de administratie zo compleet mogelijk te maken. Via 
het potloodje rechts bij een openstaande post kan je de accountant informeren naargelang wat de status 

is van het ontbrekende document: 

 Ik ga de factuur/bon binnenkort nog aanleveren 

 Ik heb de factuur/bon niet meer. Boek deze betaling direct in de kosten 

 Dit was een privé uitgave. Graag naar privé afboeken 

 Ons laten weten wat er aan de hand is, zodat we het kunnen oplossen 

 

  

Meer info op de Wiki pagina ‘Volledigheid van de aankoopfacturen’. 

 

 
 

 5. Hoe doet jouw bedrijf het?   

Via de Boekhouding -bol kom je in het hoofdscherm van de Boekhouding, met de bedrijfsmonitor als 
startscherm. In het linkermenu vind je onder ‘Overzicht’ ook meer traditionele boekhoudkundige functies, 

zoals omzet en kosten, bezittingen en schulden, het MAR, Btw en openstaande posten klanten en 

leveranciers. We behandelen hierna de belangrijkste functies in het kort.   

  

Bij elk van deze functies is het belangrijk te weten dat je kan doorklikken tot op de factuur zelf. Zo kan je 

bijvoorbeeld voor de omzet en kosten eerst per soort kost, dan per grootboekrekeningen en ten slotte per 
transactie zelf de kost of omzet gaan bekijken. Het soort document wordt aangegeven aan de hand van 

volgende symbolen:  

  



14  
  

  
Aankoopfacturen (CN: doorgehaald met witte streep)  

  Verkoopfacturen (CN: doorgehaald met witte streep)  

  Rekeninguittreksels  

  
Loonfiches  

  
Niet herkend (standaard document)  

  
Diverse posten boeking (.CSV of .txt-bestand)  

  
Declaratie  

  
Btw-aangifte  

  

Bedrijfsmonitor  
Een pagina met de belangrijkste indicatoren van je bedrijf, grafisch in beeld gebracht. Bekijk de 

ontwikkeling van jouw omzet, marge en resultaat, de stand van de bank ouderdom van openstaande 

klanten en leveranciers, maar ook wat complexere KPI's zoals werkkapitaal, solvabiliteit en rentabiliteit. 

Klik door op een grafiek om in te zoomen op meer details achter het plaatje. Je kan extra grafieken aan je 

monitor toevoegen door rechtsboven op het tandwieltje te klikken. 

Omzet en kosten   
Dit overzicht geeft je een meer gedetailleerd beeld van hoe het gaat met jouw bedrijf. Standaard komt het 

overzicht met een presentatie van een jaar, maar je kan ook kiezen voor een verdeling per maand of 

vergelijking van meerdere jaren.   

Bezittingen en schulden  
Ook wel de ‘balans’ van jouw bedrijf. Dit overzicht geeft een beeld waarin het bedrijf geïnvesteerd heeft, 

hoeveel vorderingen en schulden het nog heeft, en wat het vermogen van het bedrijf is. Ook hier kan je 

kiezen voor een jaaroverzicht, een periodeoverzicht en een vergelijking van boekjaren.   

Openstaande klanten en leveranciers  
Bekijk hier in detail welke klanten of leveranciers nog facturen of betalingen hebben openstaan. De 

overzichten zijn tevens op te vragen als een ouderdomsanalyse, waarbij per klant of leverancier de 

bedragen worden getoond die 30, 60, 90 dagen of langer open staan.   

Btw - aangifte  
Hier vind je een lijst van alle btw-aangiften die in het verleden werden verstuurd. Van de lopende periode 

wordt permanent de aangifte bijgewerkt, zodat je al in de loop van de maand of het kwartaal kunt zien 

hoe de btw-aangifte zich ontwikkelt.  

Domeingegevens  
Van hieruit kan je ook het overzicht van de administratie oproepen. Hier kan je ook gebruikers aanmaken 

en verwijderen.  
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6. Gebruikers in Yuki  

Wanneer er een nieuwe gebruiker wordt toegevoegd aan een domein, dan dien je meteen een rol toe te 
kennen aan deze persoon. Indien je meerdere administraties hebt in een domein, kan je eveneens 

beslissen wie rechten heeft tot welke administratie.  

  

Het toekennen van een juiste rol is belangrijk aangezien er in Yuki rollen gebruikt worden om de rechten, 

en dus de zichtbaarheid van bepaalde elementen, te regelen.  

   

Elke gebruiker heeft bepaalde basisrechten:  

• Scannen, uploaden of mailen van documenten  

• Vragen stellen aan de backoffice  

• Documenten bekijken met het beveiligingsniveau ‘alle gebruikers’  

• Nieuwe documenten aanmaken  

• Dossiers bekijken met het beveiligingsniveau ‘alle gebruikers’ en nieuwe dossiers aanmaken  

• Adressen bekijken, aanmaken en wijzigen  

• Eigen e-mailbox beheren  

• Agenda bekijken en nieuwe afspraken maken 

• Taken bekijken en aanmaken 

  

Soorten rollen 
Er zijn verschillende rollen die aan een nieuwe gebruiker kunnen worden toegekend, een rol geeft aan 
welke positie een gebruiker binnen een domein heeft. Door een gebruiker één of meer rollen toe te 

kennen, bepaal je wat die gebruiker in het domein mag zien en doen in alle administraties die onder dat 

domein vallen. Je kan dus geen afwijkende rol voor een gebruiker per administratie bepalen.  

Standaardrollen 
 

 Aankoop 
De functies van deze rol bestaan uit de aankooplijst en aankoopfacturen bekijken, de saldilijst van de 
leveranciers bekijken en de betaallijst inzien. Zij kunnen ook facturen in een betaalbestand plaatsen maar 
kunnen het betaalbestand niet definitief maken. 

 Verkoop 
Deze rol bestaat uit verkoopfacturen aanmaken en versturen en verkoop-en omzetlijsten bekijken. De 
verkoopinformatie per klant bekijken en de openstaande facturen per klant bekijken. 
 

 Financiële administratie 
Iemand met de rol Financiële administratie heeft alle rechten van de rol Aankoop en Verkoop plus de 
volgende rechten: De financiële monitor, bankafschriften, winst-en verliesrekening en balans bekijken. 
Daarbovenop kan hij/zij inzoomen, bladeren en acties uitvoeren vanuit de grootboekkaarten. Hij/zij kan 
ook acties vanuit debit en credit kaart(matchen, afboeken, betaalwijze veranderen) en acties vanuit een 
banktransactie uitvoeren(matchen, boeken en splitsen). 
 

 Externe accountant 
Een externe accountant heeft de rechten van iemand met de rol Financiële administratie. Tevens geeft 
deze rol toegang tot diverse extra overzichten en functies: Journaalposten bekijken, diverse posten 

http://help.yuki.nl/documents/homepage/wat-is-een-domein-1
http://help.yuki.nl/documents/homepage/wat-is-een-domein-1
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boekingen aanmaken, openstaande posten matchen, factuurbewerkingen uitvoeren (zoals kosten 
spreiden, grootboek wijzigen, BTW info wijzigen), ook de proef-en saldi balans bekijken, de financiële 
gegevens exporteren, de XML auditfile aanmaken, de administraties bevriezen en standaardwaarden bij 
relaties aanmaken/wijzigen. 
 

 HRM 
Deze functie heeft inzage in de archiefmap ‘Personeel’, en kan ook tabbladen aanmaken in deze 
archiefmap. Op die manier kunnen vertrouwelijke documenten zoals loongegevens, arbeidscontracten en 
beoordelingsgesprekken afgeschermd worden van de basisgebruiker. 
 

 Directie 

Het voornaamste recht van deze rol is het aanmaken van taaksoorten, archiefmappen en werksoorten 

aangezien het de enige rol is die dit mag doen, ook het aanmaken van tabbladen hoort hierbij maar HRM 
mag dit ook maar wel enkel in de map van personeel. Daarbovenop kunnen zij ook nog gebruikers 

toevoegen en toegangscontrole regelen. Een Directeur heeft alle rechten van de rollen Financiële 

administratie en HRM. Hij of zij heeft wel niet automatisch de rechten van de Externe accountant. Wil hij 
of zij deze rechten ook, dan moet ook de rol Externe accountant toegewezen worden aan deze gebruiker. 

 

Bijkomende rollen 
 
In Yuki bestaan er naast bovenstaande rollen nog drie extra rollen, dewelke gecombineerd dienen te 
worden met de bovenstaande standaardrollen.  

 Kijkgebruiker 

Een gebruiker met deze rol kan in een domein uitsluitend gegevens inzien. Het aanmaken, 
wijzigen of uploaden van documenten is met deze rol niet mogelijk. Deze kijkgebruiker-rol kan 
met alle andere rollen gecombineerd worden. Om bijv. iemand alle financiële gegevens te laten 
inzien, zonder deze te kunnen wijzigen, zet je deze persoon zowel in de rol ‘Financiële 
administratie’ als de rol ‘Kijkgebruiker’. 
 
 

 Procuratie 

Indien betaallijst beveiliging is ingeschakeld, is deze rol in combinatie met de Financiële 
administratie rol vereist om SEPA betaalbestanden te mogen aanmaken. 

 Security Manager 

Met deze rol is het mogelijk om andere gebruikers de rollen Security Manager en Procuratie toe 
te kennen. Deze rol dient wel in combinatie met de Directie rol te worden gebruikt. De eigenaar 
van een domein heeft al deze rechten sowieso al. De rol Security Manager is bedoeld om naast de 
eigenaar nog iemand anders rechten te geven om de Procuratie-rollen uit te delen.  
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7. Hoe zie je de bankgegevens?   

Door op de Bank-bol  te klikken, kom je in de bankmodule en zie je de lijst van rekeningen en 

kredietkaarten. Waarschijnlijk heeft jouw accountant alle bankrekeningen en kredietkaarten voor jou 
aangemaakt. In Yuki is het belangrijk dat ook de zakelijke kredietkaarten en eventueel PayPal-rekeningen 

aangemaakt zijn.   

Voor PayPal moet je het e-mailadres van je PayPal-rekening opgeven, zij werken namelijk niet met 

rekeningnummers. Indien je het detail van je PayPal rekening download is het hierbij belangrijk dat je dit 

niet opent en het ongewijzigd opslaat. Reden hiervoor is dat dit een type document is dat beschadigd kan 
worden indien je dit anders opent/opslaat dan hoort.  

 

Kas  
Links zie je de optie ‘Kas’. Hier kan je de kassen vinden van jouw bedrijf, als die er zijn, met een overzicht 
van de inkomsten en uitgaven. 

Je dagontvangsten kan je naar Yuki sturen via een CSV bestand of via een webservice die met Yuki 

gekoppeld is (raadpleeg de aanwezige koppelingen via www.yuki.Be). Op deze manier wordt je kas correct 

geboekt en wordt er, indien van toepassing, een onderscheid gemaakt tussen de cash betalingen, 

betalingen met creditcard, bancontact enzovoort. 

  

Afschrift regels zoeken  
Met deze functie kan je dwars door alle bankrekeningen zoeken naar transacties die aan één of meerdere 

zoekcriteria voldoen. Per rekening kan je ook de afschriften bekijken via het knopje ‘afschriften’  

 

8. Voor welke modules kan je extra opteren?   

Yuki heeft een aantal extra modules die jouw accountant voor jou kan activeren. Hier vind je alvast een 

korte beschrijving. Voor een volledige handleiding kan je steeds kijken op onze Yuki Help.  

  

1. Yuki Office  
Met de Yuki Office module kun je alles doen om je interne organisatie van je bedrijf op orde te brengen of 

te houden: 

 

 Afspraken maken met en voor medewerkers. 

 De agenda inzien van een enkele medewerker, van een afdeling, of van het hele bedrijf. 

 Taken aanmaken voor jezelf of voor anderen. 

 Workflow-stromen aanleggen, bijv. voor het goedkeuren van facturen of andere documenten. 

 E-mail ontvangen en versturen vanuit een willekeurig e-mail adres. 

 Bijlagen van e-mails direct in het Yuki archief opslaan 

 Urenregistratie per medewerker, afdeling of voor het hele bedrijf. 

http://www.yuki.be/
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2. Yuki Vreemde valuta  
Deze dienst maakt Yuki geschikt voor het werken met vreemde valuta. Door het activeren van deze module 

kan je verkoopfacturen in dollars, ponden etc. aanmaken en kan je bankafschriften van vreemde valuta 

bankrekeningen importeren. Aankoopfacturen in vreemde valuta kunnen echter altijd geboekt worden, 

zonder deze module. Deze worden naar euro geconverteerd met als valuta datum de factuurdatum 

 

3. Yuki Dossiers  
In Yuki is het mogelijk om een projectadministratie bij te houden met financiële rapportage. Een project 

wordt aangemaakt als dossier. De documenten kunnen door de gebruiker worden toegewezen aan 

projecten en dragen daarna bij aan de rapportage per project.  

  

Elk type document (aankoop, verkoop, salaris etc.) kan je koppelen aan een dossier. Het is tevens mogelijk 
e-mailcorrespondentie of brieven te koppelen  

Via de link ‘’Niet aan dossier gerelateerde omzet’’ kan je, na het inboeken, alsnog documenten koppelen 

aan een dossier (door op het groene plusje te klikken). Per dossier heb je automatisch een omzet, kosten, 

bezittingen en schulden overzicht. 

 

Het is mogelijk om budgetten per project in te vullen voor verkoop en aankoop. Dat is een budget voor de 

gehele looptijd van het project (dus niet per jaar). In het overzicht marge bijdrage per project kan je 

kolommen aanzetten om de budgetten en verschillen t.o.v. de actuele omzet te tonen.  

 

4. Yuki Uren  
Met de urenmodule kan je jouw uren registreren en factureren. De module bevat diverse overzichten om 
de registratie van de uren en de tijdsbesteding van de medewerkers te monitoren. Een goedkeuring is 

mogelijk voordat van de geschreven uren factuurvoorstellen worden gemaakt.  

  

Via de ‘Werksoorten’ maak je diverse soorten urenregistraties aan. Elke werksoort kan facturabel zijn en 
wordt gekoppeld aan een eigen verkoopartikel (die weer gekoppeld is aan een grootboekrekening).  

  

Werkzaamheden factureren  

Dit scherm is te vinden onder ‘Overzicht’ in de ‘Agenda’. Alle werkopdrachten (urenregistraties) waar een 
relatie aan gekoppeld is, komen hier terecht. Je kan de werkopdrachten goedkeuren, eventueel aanpassen 

en/of factureren.  
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5. Yuki Betaalservice  
Laat Yuki de betaallijst al volledig voorbereiden en betaal je facturen ineens via een SEPA-bestand.  

 De betaallijst toont een overzicht van alle zaken die nog betaald moeten worden. Dat kunnen zijn:  

• Aankoopfacturen waarbij aangegeven is dat ze per overschrijving betaald moeten worden 

• Declaraties van medewerkers  

• Loonfiches  

• Aanslagen van de belastingdienst  

• Te betalen btw (automatisch klaargezet vanuit de btw-aangifte)  

• Credit verkoopfacturen  

 

De betaallijst kan je gebruiken om die documenten in een keer te betalen door deze op te nemen in een 

betaalbestand. Die kunnen dan bij de bank via online banking aangeboden worden, in Yuki komen deze 

documenten dan meteen als afgepunt te staan.  

  

6. Yuki Incasso  
 

Met behulp van deze module is het mogelijk om het domiciliëren van verkoopfacturen te vereenvoudigen.  

 In de ‘te domiciliëren’ lijst staan verkoopfacturen met betaalwijze ‘domiciliëring’. Op basis van het type 

machtiging worden de facturen weergegeven.  

  

Het incasso bestand kan uit meerdere batches bestaan. Dit kan voorkomen als bijvoorbeeld facturen op 
verschillende dagen worden gedomicilieerd. Ook wordt er een splitsing gemaakt tussen SEPA 

machtigingen met de status ‘doorlopend (eerste keer) ‘en machtigingen met de status ‘doorlopend’.  

  

Wanneer je zeker weet dat het incassobestand correct is en je wilt het versturen naar de bank kan je het 

bestand definitief maken. Er kunnen na het definitief maken geen wijzigingen meer worden aangebracht 

in het SEPA incassobestand.  

7. Yuki Factuur  
Yuki beschikt over een module waarmee verkoopfacturen aangemaakt kunnen worden, deze kunnen 

geprint of per e-mail verstuurd worden. De facturen die via deze module aangemaakt worden, worden 

direct geboekt en gearchiveerd. Voor verkoopfacturen die maandelijks of per kwartaal of… terugkomen, is 
het mogelijk om deze telkens automatisch voor je te laten klaarzetten. Yuki zet ze in een lijst die nog 

nagekeken dient te worden en je hoeft enkel nog op versturen te klikken. Het is verder ook mogelijk om 

herinneringen te sturen vanuit Yuki voor jouw verkoopfacturen, dat kan eventueel zelfs automatisch (voor 
elke factuur waarvan de vervaldatum overschreden is).   

 

 

http://help.yuki.nl/documents/btw-aangiftes-versturen-naar-de-belastingdienst
http://help.yuki.nl/documents/btw-aangiftes-versturen-naar-de-belastingdienst
http://help.yuki.nl/documents/btw-aangiftes-versturen-naar-de-belastingdienst
http://help.yuki.nl/documents/btw-aangiftes-versturen-naar-de-belastingdienst
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8. Yuki Workflow  
Met Yuki Workflow kun je taken aanmaken en zo diverse zaken beter organiseren 

 Maak zelf je eigen taaksoorten aan 

 Bepaal per taaksoort welke stappen doorlopen moeten worden 

 Maak gebruik van slimme workflow regels om taken te laten genereren na verwerking van een 

factuur 

 Bewaak openstaande taken van jezelf of van je team 

 Gebruik de app op je smartphone om facturen goed te keuren 

 

9. Yuki ING Business Connect  
Yuki heeft in een samenwerking met ING bank een service ontwikkeld om het nog gemakkelijker te maken 

om de boekhouding dagelijks bij te werken. De service bestaat uit twee delen: 

 

 Bankafschriften worden automatisch ingelezen in Yuki: 

Alle in en uitgaande betalingen worden dagelijks automatisch ingelezen in Yuki. Dit zonder dat je 
een tussenstap nodig hebt via een derde partij. Je hebt dan steeds alle details van deze 

betalingen inzichtelijk en overal bij. Het is niet nodig om deze rekeningen nog eens additioneel 

bij CodaBox te activeren 

 

 Betaalbestanden vanuit Yuki staan automatisch in je ING Home Bank: 
De betaalbestanden die je in Yuki aanmaakt, hoeven niet meer ingelezen te worden in je ING 

Home Bank. Je hoeft deze dus niet meer te exporteren vanuit Yuki, maar de gekozen betalingen 

staan meteen klaar bij het aanloggen bij de bank. Betalingen gebeuren zo nu nog sneller 

 

 

 

 

10. Yuki Webservice  
Via de webservices kun je Yuki laten communiceren met andere softwaretoepassingen. Zo hoeft externe 

informatie niet handmatig in de boekhouding aangeleverd te worden, maar gaat dit volledig automatisch. 
Denk hierbij aan koppelingen met webshops, fiscale pakketten, salarispakketten en CRM systemen.  

 

Met Yuki WEBSERVICE kun je dagelijks 1.001 tot 5.000 calls doen naar Yuki. 

 

11. Yuki Webservice uitgebreid 
Indien je meer dan 5.000 calls per dag verwerkt dien je Yuki Webservice uitgebreid aankopen. Deze module 
kan 10.000 calls per dag verwerken.  
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9. Welke koppelingen bestaan er? 

Via de Yuki website (www.yuki.be) krijg je onder ‘Koppelingen’ een overzicht met welke software Yuki 

gekoppeld is. Indien de gewenste koppeling er nog niet tussenstaat kan dit zeker besproken worden. Yuki 

streeft ernaar een zo volledig mogelijke oplossing aan te bieden. 

 

10. Meer informatie 

Op onze helppagina vind je enorm veel informatie over de werking van Yuki. Deze helppagina kan je 

raadplegen via je Yuki domein, onderaan de pagina 

 
 

Indien je nog bijkomende vragen hebt stem zeker even af met je accountant. Zij hebben trainingen gevolgd 

en kunnen steeds beroep doen op ons Support team en gaan je eventueel al veel verder kunnen helpen. 

 

 

http://www.yuki.be/

