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1. Het RGS-schema in de software beschikbaar stellen voor de gebruiker;
Het RGS-schema is automatisch in de software aanwezig t/m de niveaus 4
(grootboekrekeningen) en 5 (mutaties).
2. Updates van het RGS-schema, mits relevant, in de software beschikbaar stellen voor
de gebruiker;
Updates van RGS zijn automatisch in de software aanwezig.
3. Handmatig een bestaand rekeningschema koppelen aan het RGS-schema;
Elke rekening kan handmatig gekoppeld worden aan een RGS-code. Hierbij wordt
vooraf automatisch gefilterd op soort (balans, resultatenrekening) en type rekening
(zoals vaste activa, afschrijvingen, langlopende schulden, crediteuren,
personeelskosten, verkoopkosten, etc.). Wel moet in de gaten gehouden worden dat
een rekening gekoppeld kan worden op niveau 4 of 5.
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4. Op basis van een te genereren voorstel een bestaand rekeningschema (deels)
koppelen aan het RGS-schema;
Hiervoor wordt verwezen naar de hiervoor genoemde automatische filter per rekening
op basis van soort en type rekening. Dit laatste ondersteunt de selectie van de juiste
RGS-code per grootboekrekening en voorkomt dat per rekening altijd gekozen moet
worden uit honderden codes of meer. Zo is hieronder een voorbeeld opgenomen van
de grootboekrekening “debiteuren” en de RGS-codes waaruit gekozen kan worden.

5. Een reeds gekoppeld RGS-schema voor een administratie doorzetten naar andere
administraties;
Niet aanwezig.
6. RGS-code (en bijbehorende RGS-versie) vullen, naast de gebruikte
grootboekrekening, in de XML Auditfile 3.2 (of hoger als beschikbaar) bij
grootboekmutaties;
Standaard aanwezig op basis van onderstaande codering.
Overgenomen uit aangemaakte Auditfile via demo administratie.
<ledgerAccount>
<accID>0200</accID>
<accDesc>Inventaris en apparatuur</accDesc>
<accTp>B</accTp>
<leadReference>BMvaBeiVvp</leadReference>
</ledgerAccount>

……….
<ledgerAccount>
<accID>0650</accID>
<accDesc>Privé opnamen en stortingen</accDesc>
<accTp>B</accTp>
<leadReference>BEivKapPro</leadReference>
</ledgerAccount>
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7. Een overzicht op basis van RGS-codes op kunnen vragen met gekoppelde
grootboekrekeningen per RGS-code;
Bovenstaande is door de leverancier vertaald in een balans per grootboekrekening
met vermelding van de RGS code. Op deze wijze kan visueel gecontroleerd worden
of er een RGS-code bij ALLE grootboekrekeningen aanwezig is en of dit de juiste
codes zijn. Zie onderstaand voorbeeld uit demo administratie.

8. Als het boekhoudpakket beschikt over een koppelvlak (al dan niet op basis van APItechniek). dan ook de RGS-codes meegeven in betreffende koppelvlakken;
Niet van toepassing. Pakket kent geen standaard koppelvlakken.

Aanvullende informatie
Niet aanwezig.
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