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OPENING MET GEBED

ALMACHTIGE, eeuwige God, 

die ons hebt geschapen naar Uw beeld en ons hebt opgedragen al het 
goede, ware en schone te zoeken, bijzonder in de persoon van onze Heer 
Jezus Christus, 

geef ons dat wij op voorspraak van de heilige Isidorus, bisschop en 
kerkleraar, op onze tochten door het internet onze handen en ogen laten 
uitgaan naar wat U welgevallig is en allen die wij daar ontmoeten met 
liefde en geduld bejegenen.

Door Christus onze Heer. 

Amen.



PROGRAMMA INTRODUCTIE EXACT

 19:30 uur Opening met gebed [Wil van de Molengraft/Marisca Lulofs]

 19:35 uur Korte inleiding nieuwe automatisering parochies

 19:40 uur Start introductie Exact Online [Lucas Köhler/Laurens Versluis]

 20:20 uur Pauze

 20:40 uur Introductie Exact Online (vervolg)

 21:20 uur Praktische afspraken en procedure [ Wil van de Molengraft/Marisca Lulofs]

 21:40 uur Vragenronde

 22:00 uur Sluiting van de avond



NIEUWE AUTOMATISERING VOOR R.-K. PAROCHIES IN NEDERLAND

 Nieuwe  Automatisering parochies -> rkk-online.nl

 Docbase (introductie vanaf 1 maart 2018)

 ExactOnline (introductie vanaf 29 januari 2018)

 mijnRKK app (introductie april 2018)

 Door de Nederlandse bisschoppen is het voeren 
van een ledenadministratie middels DocBase voor 
parochies verplicht gesteld (BC januari 2018).



CENTRALE VRAAG VOOR VANAVOND: 
WAAR VIND U DE INFORMATIE?



NADRUK OP ONLINE OPLEIDINGSMATERIAAL



PRAKTISCHE AFSPRAKEN EN PROCEDURE
INTRODUCTIE EXACT ONLINE



PRAKTISCHE AFSPRAKEN EN PROCEDURE

 Te bespreken onderwerpen:

 Rollen binnen Exact

 Aanpassen stamgegevens (wat wel/wat niet)

 Inrichting en gebruik van kostenplaatsen

 Inrichting en gebruik van kostendragers

 Afblijven i.v.m. koppeling DocBase

 Verwerking kerkbijdrage in de nieuwe automatisering

 Procedure aanvraag administraties en gebruikers



STANDAARD ROLLEN IN EXACT ONLINE

 Standaard rol (enkel IPAL en helpdesk)

 Aanmaken nieuwe administratie

 Aanmaken nieuwe gebruikers

 Rechten toekennen (administraties/functies)

 Algemeen financieel

 Stamgegevens beheren (zie volgende sheets)

 Algemeen kerkbijdrage

 Beperkt zich tot:

 Importeren en verwerken van bankafschriften

 Raadplegen van debiteurenrapportages



STAMGEGEVENS AANPASSEN IS MOGELIJK VOOR ADMINISTRATEUR, …
MAAR LIEVER NIET OP ALLE PUNTEN.



GROOTBOEKREKENINGEN AANMAKEN/WIJZIGEN

 Nieuwe grootboekrekeningen aanmaken binnen bestaande classificatiestructuur is toegestaan, echter:

 Nooit grootboekrekeningen uit het standaardschema verwijderen

 Nooit omschrijvingen van standaard grootboekrekeningen wijzigen

 Uitsplitsing van kerkbijdrage naar oude gemeenschappen in centrale administratie 
altijd via kostenplaatsen, nooit via additionele grootboekrekeningen

 Standpunt kan per bisdom verschillen. Voorafgaand overleg met het Economaat 
van uw bisdom kan gewenst zijn.

Zal centraal via licentie kerkprovincie 
worden afgedwongen.



CLASSIFICATIES EN SUB-CLASSIFICATIES – AFBLIJVEN!

Bepaalt de opmaak en volgorde van 
aantal standaard rapportages in Exact



STANDAARDINSTELLINGEN ADMINISTRATIE – GRAAG AFBLIJVEN!

Bepalen mede de algemene werking  
van uw administratie in Exact



INRICHTING EN GEBRUIK VAN KOSTENPLAATSEN

• Kostenplaatsen worden bij oplevering van uw 
administratie standaard vanuit IPAL ingericht

• Code kostenplaats is kaski-nummer oude 
deelparochie (belangrijk voor koppeling met 
DocBase)

• Omschrijving van kostenplaats is vrij aan te 
passen

• Worden bij het aanmaken van debiteuren 
standaard meegegeven vanuit DocBase

• In ieder geval ten behoeve van uitsplitsing van 
rekening 8000 kerkbijdrage naar oude 
deelparochies.

• Kan voor gehele exploitatierekening worden 
gebruikt (balans kan niet volledig, met name 
niet bij debiteuren en crediteuren)



INRICHTING EN GEBRUIK VAN KOSTENDRAGERS

• In principe vrije inrichting. Geeft mogelijkheid om grootboekrekeningen verder uit te splitsen.
• Om inzicht te houden is het goed de codes slim in te richten. Zie bovenstaand voorbeeld, waarbij voor het 

gebruik van kostendragers in de exploitatierekening de code begint met de betreffende grootboekrekening met 
een volgnummer. Bij het boeken is aldus snel inzichtelijk welke kostendragers te gebruiken.

• Minimaal splitsing gebouwen en personen/functies.



AFBLIJVEN IN VERBAND MET KOPPELING MET DOCBASE

 In verband met de ingerichte koppelingen met DocBase
afblijven met de standaard meegegeven:

 Abonnementen

 Artikelen

 Artikelgroepen

 Abonnementsvoorwaarden

 Betalingscondities

 Toewijzingsregels

 Nadere toelichting hierop vindt plaats op de landelijk 
voorlichtingsdagen in maart 2018.



VERWERKING KERKBIJDRAGE IN NIEUWE AUTOMATISERING (1)

Bank Exact DocBase

In nieuwe automatisering is er slechts één mogelijke en 
voorgeschreven route:



VERWERKING KERKBIJDRAGE IN NIEUWE AUTOMATISERING (2)

 Hangt samen met kerkbijdrage-overzicht per lid binnen DocBase wat vanuit Exact Online wordt gevoed.

 Omvat betaalhistorie kerkbijdrage van de afgelopen vijf jaar.

 Uitdaging: hoe krijgen we de historie van het jaar van overgang goed in DocBase?

 Stel Exact Online per 1/1 (terugwerkend) en DocBase per 1/7. Over periode 1/1-1/7 in Exact Online KB rechtstreeks op # 
8000 Kerkbijdrage boeken.  KB-subadministratie in Navision over 1/1-1/7 continueren.  Automatische incasseren in periode 
1/1-1/7 via Navision. Daarna alles via combinatie DocBase en Exact Online.

 Stel Exact Online én DocBase gelijktijdig per 1/7. Zorgdragen dat per 1/7 subadministratie KB volledig bij is. Na overgang 
alles via combinatie DocBase en Exact Online. 

 Werkwijze KB binnen nieuwe automatisering zal uitgebreid worden toegelicht op landelijke voorlichtingsdagen in 
maart 2018 bij introductie van DocBase.



PROCEDURE AANVRAAG ADMINISTRATIES EN GEBRUIKERS

 Voor de aanvraag van administraties en gebruikers dienen de volgende stappen te worden doorlopen:

 Ingevuld en door bestuur ondertekend vragenformulier nieuwe automatisering parochies.

 Aanvraagformulier per gebruiker (AVG/VOG) met eigen verklaring.  VOG dient binnen één maand beschikbaar te zijn.

 Aanvraag wordt ingediend en afgewerkt door IPAL

 Een aanvraag voor extra administraties en gebruikers dient te worden ondertekend door het parochiebestuur

 Kosten verbonden aan een extra administratie € 130 per jaar en aan een extra gebruiker € 160 per jaar.  Kosten hiervan 
zijn in principe voor de parochie, maar dit standpunt kan per bisdom verschillen. Overleg vooraf met uw bisdom over uw 
specifieke situatie.

 IPAL maakt administratie en gebruikers aan. Gebruiker krijgt rechtstreekse mail vanuit Exact.

 Let op: er wordt gewerkt met unieke gebruikerscodes. In verband met de AVG moet dit ook zo blijven!



WAT VERDER TER TAFEL KOMT….



BEDANKT VOOR UW KOMST EN SUCCES!!
VOLG WWW.NIEUWE-AUTOMATISERING.NL (BINNENKORT WWW.RKK-ONLINE.NL)


