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NIEUWS, SOFT WARE ONT WIKKELINGEN EN EVENEMENTEN

ADD-ON VOOR INLEZEN BANKAFSCHRIFTEN
SAMENWERKING MET KETENSTANDAARD VASTGELEGD IN CONVENANT
DIGITAAL AANMANEN - SNELLER BETAALD KRIJGEN
NIEUWE FUNCTIONALITEIT ACTOPROJECT / ACTOSERVICE RELEASE 19.20

EVO-RELEASE
ADD-ON ACTOPROJECT OP BASIS VAN EVO-PLATFORM

INLEZEN EN MATCHEN BANKMUTATIES
Met trots presenteren wij de eerste add-on op ActoProject (2019-release) die is ontwikkeld op basis van het
Evo-platform. De add-on ‘Inlezen bankafschriften’ zal medio oktober van dit jaar beschikbaar zijn voor alle
ActoProject-klanten die gebruik maken van de module Acto-FIN. Deze add-on biedt direct voordeel in het
verwerken van digitale bankafschriften De add-on is ontwikkeld binnen de kaders van de Evo-release.

meest tijdrovende klussen: het inlezen van bank-

Voordelen van deze add-on:
•

Minder fouten, omdat gegevens niet meer 		

een druk op de knop uw bankafschriften in kunt lezen

•

Bankmutaties overtypen behoort tot het 		

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de laatste standaar-

•

afschriften in uw boekhouding. Speciaal voor ActoProject hebben we een add-on gemaakt, waarmee u met

en direct kunt gematchen met de openstaande posten.
den welke door banken in Nederland worden gevoerd.

•

•
•

handmatig worden overgenomen.
verleden.

Sneller, omdat gegevens automatisch worden 		
ingevuld en bankmutaties worden gematcht.

Steeds slimmer, dankzij het zelflerende systeem 		

wordt de matchingsgraad steeds hoger en wint 		
u steeds meer tijd.

Altijd een actueel overzicht van de financiële 		
positie en inzicht in openstaande posten.

Achteraf geen noodzaak meer tot het opzoeken 		
van bankafschriften of bankmutaties. Alle 		
gegevens zijn altijd digitaal beschikbaar.
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Als ondernemer herkent u het vast als één van de
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KETENSAMENWERKING
SAMENWERKING KETENSTANDAARD VASTGELEGD IN CONVENANT
Ketenstandaard heeft onlangs een convenant opgesteld dat door een groot aantal softwarepartners is

ondertekend. De aanleiding hiervoor is de publicatie van de nieuwste versie van de SALES standaard, de

SALES005. Hans Pronk (productmanager) ondertekende namens Acto Informatisering het convenant. Hiermee
spreekt Acto de intentie uit om de berichten binnen de softwarepakketten te laten voldoen aan de SALES005
standaard.

Inhoud van het convenant

Doel van het convenant

de toezegging dat op 1 januari 2020 de berichten

de softwarepartij als de gebruiker bij de implementatie

Door het ondertekenen van het convenant doet Acto
binnen de software voldoen aan de SALES005.
Daarnaast is in het convenant

opgenomen dat Acto de klanten zal stimuleren om

de Messageservice 3.1 te gebruiken voor veiligheid en
privacy (AVG).

De rol van Ketenstandaard is het faciliteren van zowel

en gebruik van de software. Ketenstandaard zet ook in

op het gebruik van de Messageservice en andere tools

die de kwaliteiten van berichten verhogen. Alle partijen
die het convenant hebben ondertekend, zullen samen
met Ketenstandaard de handen in elkaar slaan om de
gehele bouw- ,infra- en onderhoudsmarkt digitaal te

laten communiceren met de SALES005 en de Messageservice 3.1.

“De ondertekening van dit convenant is voor ons niet
meer dan logisch. Onze software is op dit moment al
helemaal aangepast om met SALES005 en de
Messageservice 3.1 te kunnen werken. Ook in onze
nieuwste calculatiesoftware gebruiken we de SALES
standaard voor artikel- en handelsinformatie.”
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Hans Pronk, productmanager Acto Informatisering B.V.
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NO HANDS
DIGITAAL AANMANEN - EFFICIËNT EN SNELLER BETAALD
Het tijdig betaald krijgen van facturen is een uitdaging. Meer dan de helft van de facturen wordt te laat

betaald. Uw opdrachtgevers ontvangen hun facturen al digitaal. Logisch, dit brengt grote efficiencyvoordelen
en besparingen met zich mee. Dus waarom zou u uw betalingsherinneringen, aanmaningen en
ingebrekestellingen nog per post versturen.

Papierloos aanmanen via e-mail

specifieke debiteur. Hierdoor communiceert u eenduidig

meer printen, vouwen, in enveloppen doen, frankeren

specifiek en herkenbaar is. Daarnaast bouwt u meteen

en

versturen.

De

ontvangende

partij

hoeft

de

betalingsherinnering ook niet meer uit te pakken, te

sorteren en te scannen om ze te archiveren. Dit bespaart

iedereen kosten. Acto biedt met digitaal aanmanen de

en ontvangt de debiteur een e-mail met een lay-out die
een archief op met de vastlegging van de verstuurde

berichten. Dit gebeurt allemaal automatisch na één
opdracht vanuit de Acto-software.

mogelijkheid om een betalingsherinnering, aanmaning

Nog sneller betaald krijgen?

versturen.

link drie keer sneller betaald worden. Gemak dient

of ingebrekestelling (in pdf-formaat) via de e-mail te

Helder en persoonlijk

Met digitaal aanmanen is het mogelijk om een persoonlijk

bericht te standaardiseren en toe te spitsen op een

Onderzoek wijst uit dat facturen met een iDEALimmers de mens. Digitaal factureren via Acto biedt
u in de mogelijkheid deze link toe te voegen aan uw
betalingsherinneringen.
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Digitaal aanmanen doet u papierloos, per mail. Niet
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PREDICTIVE ANALYTICS
PREDICTIVE ANALYTICS – TOEKOMSTMUZIEK OF VANDAAG NOG MEE
STARTEN?
Acto is op dit moment met een aantal partijen aan
de slag om een invulling te geven aan predictive
analytics. In dit artikel leggen we u uit wat wij

verstaan onder predictive analytics en wat u er als
installateur mee zou kunnen.

Predictive analytics is een methodiek die data op zo’n

manier analyseert dat het een voorspelling kan geven.
“Er is 40% kans dat het om 4 uur gaat regenen” is zo’n

voorbeeld van een voorspelling. De voorspellingen die
je doet met predictive analytics helpen bij het maken

van de juiste beslissingen. Je kan bijvoorbeeld een per-

centage krijgen van de kans of een project winstgevend

gevens worden geanalyseerd en vergeleken met de

Start nu – begin met het verzamelen van
data

de nog ontbrekende data: winstgevend of niet.

ven die echt beslissingen nemen op basis van predictive

kijken naar eerdere datagegevens. Eerdere datage-

nieuwe data die je invoert, om antwoord te krijgen op

Predictive analytics voor de installateur

Waar Business intelligence vooral inzicht in het verleden
geeft, geeft predictive analytics voorspellingen over

de toekomst. En net als bij weersvoorspellingen helpt

het bij het maken van beslissingen. Eigenlijk kan je over
alles waar je data van verzamelt voorspellingen doen.

“Op dit moment zijn er nog niet veel installatiebedrijanalytics. Daardoor zien nog niet alle bedrijven het

nut, of misschien beter: de noodzaak, van predictive

analytics in. Het is misschien nu nog toekomstmuziek,
maar als je je pas over 5 jaar gaat verdiepen, dan ben
je te laat”, waarschuwt Arian van Ledden, predictive
analytics consultant bij Acto.

Dus inderdaad: of een project winstgevend zal zijn, of

Het is dus niet alleen handig, maar zelfs noodzakelijk

ders er binnen gaan komen.

analytics. Acto krijgt steeds vaker de vraag van klanten

en wanneer facturen worden betaald, hoeveel werkor-

Predictive analytics versus predictive maintenance
Naast deze voorspellende vorm van analytics, heb je

ook nog de voorspellingen in de categorie predictive
mainenance. Hierbij gaan de voorspellingen over

om in de data te duiken en je te verdiepen in predictive
om ‘iets te doen’ met predictive analytics. Met Acto|BI
heeft Acto de eerste stap gezet, waarbij business

intelligence vooral inzicht geeft in het verleden. Met

predictive analytics zetten we de volgende stap naar
voorspellende inzichten.

installaties, bijvoorbeeld de cv-ketel bij de klant. Met

Op dit moment lopen er twee projecten met klanten

onderdelen in de cv-ketel aan vervanging toe zijn. Op

analytics. Ook interesse om te ontdekken wat u met uw

predictive maintenance kan je voorspellen wanneer

deze manier kan je preventief op het juiste moment

naar de klant voor het onderhoud van die cv-ketel. Dat

is niet alleen fijn voor uw organisatie, maar ook voor de
klant.

om invulling te geven aan hun vraag naar predictive

data kunt doen? Wij komen graag bij u langs om met u
van gedachten te wisselen.
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gaat zijn of niet. Predictive analytics doet dit door te
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NIEUWE FUNCTIONALITEITEN
ACTOPROJECT / ACTOSERVICE - RELEASE 19.20
LOGISTIEK
Boeken van verplichtingen Purchase2Pay

Historie-overzicht voorraadwaardering

bestelorders nu als (zachte) verplichtingen geboekt

vanaf nu de wijzigingen van de prijzen van de materi-

als de bestelorder de status verzonden/geprint heeft
gekregen.

Tijdens de herwaardering van de voorraad worden

alen opgeslagen. U kunt de historie van de wijzigingen
bekijken via een nieuwe zoekbox.

Afhalen meerdere bestelorders

Vastzetten bestelwijze

veel voor. De werkvoorbereider kon per bestelregel

der aan te passen; dus afwijkend van het standaard

Het afhalen van bestellingen bij de leverancier komt
aangeven dat het gewenste materiaal afgehaald zou

worden. Nu kan hij dat voor meerdere regels tegelijk

aangeven. Per selectie kunt u een leverancier selecteren.

Het is mogelijk om de bestelwijze van een bestelorbestelmedium dat is vastgelegd bij de betreffende

leverancier. Bij sommige leveranciers is er, na afspraak,

maar één manier van bestellen toegestaan. Als de afgesproken bestelwijze XML is, dan kunnen de gebruikers
dat nu niet meer aanpassen.

Automatisch proces DBM-doorbelastingen
Het doorbelasten van duurzame bedrijfsmiddelen

(DBM) kan vanaf nu dagelijks automatisch worden

uitgevoerd. Met deze repeterende taak krijgt u inzicht

in het gereedschap dat is uitgeleend/verhuurd aan een
project en het gereedschap dat retour is gekomen van
een project.

Overige optimalisaties logistiek:
•

•
•

Het XML-bericht van de bestelorders is aangepast,
waardoor de laadlijstinformatie van de order ook
wordt vermeld.

Koppeling met ISAH-gerealiseerd

De functie ‘zoeken naar bestelorders via de

materiaalcode’ (ZOrder) is weer beschikbaar voor
bedrijven die werken met de C-ISAM database.
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Maakt u gebruik van Purchase2Pay? Dan worden
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NIEUWE FUNCTIONALITEITEN
ACTOPROJECT / ACTOSERVICE - RELEASE 19.20
CALCULATIE
Voorkeursleverancier versus goedkoopste
leverancier

XML-export voor offertes met lagenstructuur

“Voorkeurleverancier” als “Prijsbasis leverancier” vast-

tuur via een XML te exporteren. Het voordeel van een

Bij het maken van een offerte wordt standaard de

gelegd. Dit kan per offerte worden aangepast naar
“Goedkoopste leverancier op offerteniveau”. Deze

optie heeft niet iedereen in de menuboom en hebben

medewerkers dat wel, dan moeten zij dat via een ander
scherm (dus extra handeling) aanpassen. De defaultwaarde voor het veld ‘Prijsbasis leverancier’ is nu via

een bedrijfsconstante ingesteld. Per offerte kan daar
van afgeweken worden.

Opties CLC016 en CLC026 zijn vervallen

Vanaf 17.60 kunt u via het scherm Calculatie (CLC078)
recepten actualiseren. Ook het (her-)berekenen

Het is nu ook mogelijk om offertes met een lagenstrucofferte met een lagenstructuur is dat totalen per laag
zijn in te zien. Met de aanpassing van de XML-export

kunnen nu ook gelaagde offertes geëxporteerd worden
en verder bewerkt in bijvoorbeeld Word.

Overige optimalisaties calculatie:
•

Staartkosten worden nu vanuit de registratie klant-

•

Loon kan nu apart worden gecalculeerd in de

aanvraag meegenomen op de offerte.

kostprijs. Ook kan er via de staartkosten een
toeslag-% worden opgegeven.

verloopt via CLC078. De opties ‘Vernieuwen van stu-

klijsten’(CLC016) en ‘Update materiaalprijzen offerte’

(CLC026) komen te vervallen in release 19.20. Door alle
opties in een scherm (CLC078) beschikbaar te maken,

hoeven de calculatoren (bijna) niet meer van scherm te
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wisselen.
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NIEUWE FUNCTIONALITEITEN
ACTOPROJECT / ACTOSERVICE - RELEASE 19.20
SERVICE
Wijzigen naam duplicaat installatie

Kenmerken op formulieren

kunt u alleen op dat moment de naam wijzigen. Na het

lijkheid om kenmerken van installaties te ontsluiten via

Bij het maken van een duplicaat van een installatie

toevoegen was wijzigen niet meer mogelijk. In deze

release is dat aangepast en kunt u op elk moment de
naam van het installatiedeel wijzigen of aanpassen.
Bij het maken van een duplicaat van een installatie,

worden de namen van onderliggende installatiedelen
ook voorzien van een uniek volgnummer.

Nagekomen kosten verwerken

De werkzaamheden van een registratie kunnen pas
gefactureerd worden nadat er een goedkeuring

gegeven is. Het komt geregeld voor dat er nog kosten
worden geboekt nadat de goedkeuring al is gegeven.

Dit kan van invloed zijn op de uiteindelijke factuur. Om
deze nagekomen kosten inzichtelijk te maken is er een
nieuw scherm gemaakt. Hierin worden per registratie

de nagekomen kosten getoond. In het scherm kunnen

regels worden aan- of uitgevinkt en is direct het effect

De Servicemonteur App is uitgebreid met de moge-

een formulier. Op deze manier wordt deze informatie

ook automatisch op de rapportage naar de opdrachtgever opgenomen.

FINANCIEEL
Aanpassing betalingskorting incasso

De functionaliteit voor de betalingskorting bij incasso’s
is gewijzigd. Werd eerder bij elke betaling de korting

verleend (en dus uiteindelijk te veel korting gegeven),
nu kan dat per post ingesteld worden. In ‘Selectie te

incasseren debiteuren posten (FIN780)’ wordt de incassokortingscode en bedrag alleen default aangeboden

als de factuur nog nooit is betaald. In ‘Muteren selectie
incasso posten’ (FIN781) is de incassokorting-code niet
meer verplicht als de factuur al een keer is betaald.

op de facturering zichtbaar. Op deze manier is duidelijk

te zien welke nagekomen kosten er zijn en kan ingegre-
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pen worden bij het maken van de definitieve factuur.
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ACTOCALCULATIE
LEERLINGEN ROC GAAN CALCULEREN MET ACTOCALCULATIE

De leerlingen van het regionale opleidingscentrum (ROC) Gilde uit Roermond gaan in het nieuwe schooljaar
calculeren met ActoCalculatie. De jonge vakmensen leren op deze manier werken met praktijkgerichte
software die ook bij toekomstige werkgevers veelvuldig gebruikt wordt.

Brancheoplossing uit de praktijk

Offertes voor kleine en grote projecten

van onze vernieuwde calculatiesoftware benaderd door

wordt het vak Calculatie gegeven. Gilde Opleidingen

Gilde Opleidingen. Zij zochten voor de opleidingen
Elektrotechniek en Installatietechniek software ter

ondersteuning van het vak Calculatie.”, vertelt Martijn

van Goch, salesmanager bij Acto Informatisering. “Het

ROC zocht een gebruiksvriendelijke en praktijkgerichte

oplossing die het tot nu toe gebruikte Excel zou kunnen
vervangen.”

Prijs- en artikelinformatie altijd up-to-date
Na een korte selectie viel de keuze op ActoCalcula-

tie. Daarbij was het niet alleen de aansluiting met de
branche die de doorslag gaf. Ook de koppeling met
de webshops van de leveranciers en 2BA bleek een

groot voordeel. De leerlingen kunnen snel aan de slag
en hoeven niet eerst de artikel- en prijsinformatie te

updaten. “Dat was met Excel elke keer weer een lastige
klus.”

Gedurende de laatste twee jaar van de opleidingen

start met kleine projecten, zoals een kleine woning of
utiliteit, om gedurende de periode het project groter
en complexer te maken. “ActoCalculatie is dankzij de
flexibele opzet geschikt voor zowel de kleine als de

grote en complexe calculaties. Het sluit zo prima aan bij
de opdrachten.”

Speciale studentlicentie

ActoCalculatie Start wordt in een studentlicentie op

de boekenlijst van de leerlingen gezet. Acto traint de

docenten, ondersteunt ze met opleidingsmateriaal en

voor de leerlingen wordt een speciale workshop georganiseerd, waarin zij kennismaken met het calculatie-

proces in de praktijk. “Het is leuk om te merken dat niet
alleen installatiebedrijven enthousiast zijn over onze

software, maar dat ook beroepsopleidingen ons weten

te vinden. Met het gebruik van onze moderne software
dragen we graag een steentje bij aan het opleiden van
een nieuwe generatie technici!”
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“Dit voorjaar werden we vrijwel direct na de introductie
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UITGEVER.

Dit is een uitgave van

Acto Informatisering B.V.

RECHTEN.

Alle rechten blijven voorbehouden
voor Acto Informatisering B.V.

AANSPRAKELIJKHEID.
Ondanks alle zorg die aan

deze uitgave is besteed, blijven

vergissingen mogelijk. Uitgever en
auteurs kunnen daarvoor echter

geen aansprakelijkheid aanvaarden.

MEER INFORMATIE.
Acto Informatisering B.V.
Amsterdamseweg 51a
Postbus 1610

3800 BP Amersfoort
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(033) 422 68 00

info@acto.nl
www.acto.nl
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