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Eindejaarsverwerking ImageCapture 2022-2023  

 

U werkt met AccountView waarin voor ieder boekjaar een aparte administratie wordt aangemaakt. 

De facturen die via ImageCapture worden gescand dienen in de juiste administratie te worden 

geboekt. In ImageCapture zijn er uiteenlopende manieren waarop een administratiecode kan worden 

gekozen bij het importeren van facturen. In veel gevallen moet er een aanpassing in de inrichting 

plaatsvinden tijdens de jaarovergang, zodat ImageCapture standaard het nieuwe boekjaar selecteert. 

In dit document worden de verschillende inrichtingen uiteengezet en wordt uitgelegd welke stappen 

er moeten plaats vinden om tot een succesvolle jaarovergang te komen.  

Indien u ter plaatse ondersteuning wenst van een eServiceware consultant, kunt u gerust contact 

opnemen met ons. Wij leggen u middels een online consult graag uit hoe u te werk kunt gaan. Mocht 

een andere deskundige de eindejaarsverwerking voor u uitvoeren, overhandig dan deze procedure 

en vraag hem of haar hier zorgvuldig gebruik van te maken. 

Tevens is op basis van de implementatie die wij bij u hebben gedaan, ons meestal bekend hoe in uw 

inrichting het boekjaar wordt gekozen. 

In dit document gaan wij ervan uit dat u beschikt over ImageCapture versie 6.1 of hoger. 

Als er tijdens de eindejaarsverwerking toch vragen zijn die niet in dit document behandeld worden, 

kunt u hierover contact opnemen met eServiceware via support@eserviceware.com of  

010 – 270.91.80.  
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De volgende situaties zijn mogelijk: 
1: Vaste waarde in een field .................................................................................................................... 2 

2: Administratiecode gekozen op basis van directory ............................................................................ 4 

3: Boekjaar gekozen op basis van systeemdatum ................................................................................... 5 

4: Netwerkgebruik administratie ............................................................................................................ 6 

 

Wanneer u wilt nagaan welke inrichting van toepassing is, is het belangrijk dat de onderstaande 

volgorde wordt aangehouden. 

 

1: Vaste waarde in een field 

Bij deze inrichting wordt in het field waarin de administratie wordt bepaald een samenstelling 

opgebouwd van een vaste of variabele administratiecode (zoals “ESW”) welke met een vast jaartal 

wordt aangevuld (zoals “2022” of “_22”). 

Hoe herken ik deze inrichting? 

Open de manager en selecteer de betreffende class. Kijk tussen de batch fields en de document fields 

of je een field ziet waarvan de naam lijkt op jaar, year, bookyear of boekjaar. Let erop dat fields niet 

per se op alfabetische volgorde staan. Heb je dit veld gevonden en staat er een jaartal in? Dan heb je 

met deze inrichting te maken. 

Indien het veld er niet tussen staat, is het mogelijk dat de vaste waarde op een andere plek staat. 

Kies onder “Jobs”, “import” en ga naar de tab “document fields”. De administratiecode wordt in het 

veld “administration” samengesteld. De kolom “value” staat daarom op “on”. Klik op de puntjes die 

voor “on” staan, om te kijken hoe de waarde bepaald wordt. In de value wordt met parts gewerkt om 

een waarde op te bouwen die op andere plekken al zijn bepaald. Bij deze inrichting bestaat de value 

bijna altijd uit 2 parts of meer. Indien er een vaste waarde in een van de parts wordt meegegeven 

gaat het om een “constant part”. Ga na of er constant parts worden gebruikt en bekijk of er een 

jaartal in een van deze parts staat. Indien dit het geval is dan is er sprake van deze inrichting. 
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De jaarovergang bij deze inrichting 

Wijzig het jaartal in het nieuwe jaartal en kies Save. Pas dit indien nodig ook aan voor andere classes. 
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2: Administratiecode gekozen op basis van directory 

Het is in ImageCapture mogelijk om de directory als waarde te importeren in een field. Hierdoor kan 

je deze waarde later in andere fields gebruiken. Zo kan de administratie worden gekozen door 

middel van de mapnaam. 

 

Hoe herken ik deze inrichting? 

Open de manager en selecteer de betreffende class. Kies onder “Jobs”, “import” de importer 

waarmee de klant importeert (vraag indien nodig aan de klant welke importers hij doorgaans 

gebruikt). Dit kunnen meerdere importers zijn. Deze inrichting is alleen van toepassing bij file 

importers (      ) en email importers (      ). Kies de betreffende importer en ga naar de tab “file meta 

information”, of bij email importers “email meta information”. Indien bij “import folder” een veld 

gekoppeld staat, is de kans groot dat op basis hiervan de administratiecode wordt gekozen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De jaarovergang bij deze inrichting 

De map waarin de facturen worden klaargezet bevat een jaartal. Maak een nieuwe map aan op het 

zelfde niveau met dezelfde naam, maar met het nieuwe jaartal. U kunt de map met het oude jaartal 

gewoon gebruik blijven maken indien facturen voor het oude boekjaar worden geïmporteerd.  

Tip: Maak alvast een aantal mappen aan voor de volgende boekjaren. 
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3: Boekjaar gekozen op basis van systeemdatum 
 

Op basis de systeemdatum van de server van ImageCapture wordt het boekjaar bepaald waarin de 

gescande facturen moeten worden verwerkt. 

Hoe herken ik deze inrichting? 

Kies onder “Jobs”, “import” en ga naar de tab “document fields”. De administratiecode wordt in het 

veld “administration” samengesteld. De kolom “value” staat daarom op “on”. Klik op de puntjes die 

voor on staan, om te kijken hoe de waarde bepaald wordt. In de value wordt met parts gewerkt om 

een waarde op te bouwen die op andere plekken al zijn bepaald.  

 

Bij deze inrichting wordt een date-time format part gebruikt. Uit de systeemdatum of de datum van 

import (ProcessingDate) wordt zo een boekjaar gefilterd. Kijk tussen de value parts of je een date-

time format part ziet. Er kan ook gebruik worden gemaakt van een separator part of een field part 

waarin een veld wordt opgehaald dat de huidige datum bevat.  
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De jaarovergang bij deze inrichting 

U hoeft niets aan te wijzigen. Het boekjaar wordt gekozen op basis van de huidige datum waarvoor is 

gekozen tijdens de implementatie. Let wel op dat u facturen voor boekjaar 2022 interactief verwerkt 

en tijdens import het juiste boekjaar kiest. 

4: Netwerkgebruik administratie 
In een sommige situaties kan het zijn zo zijn dat alleen de administraties waar netwerkgebruik aan 

staat worden getoond in de lijst met keuze mogelijkheden in het veld administraties. 

Hoe herken ik deze inrichting? 

Bekijk in AccountView welke administraties op netwerkgebruik = waar staan. Start vervolgens de 

cliënt op en importeer een testfactuur (al dan niet met hulp van de klant). In de importjob zal een 

administratie moeten worden gekozen tussen de document fields. De keuzemogelijkheden hier zijn 

gelijk aan de administraties waarbij netwerkgebruik aan staan in AccountView. 

 

 

De jaarovergang bij deze inrichting 

Zorg dat het nieuw aangemaakte boekjaar in AccountView voorzien wordt van het vinkje 

netwerkgebruik. Bepaal in hoeverre oudere boekjaren uitgeschakeld moeten worden. 
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Wij wensen u alvast een voorspoedige eindejaarsverwerking 

en een succesvol 2023 toe! 

*** 


