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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 niveau 5 (mutaties).  
Een en ander op basis van het XML-schema (xsd-schema) dat vanuit RGS 
beschikbaar is gesteld.  
 
De kern van Dynamics Empire is gebaseerd op Microsoft Dynamics NAV. Dit laatste 

pakket kent een XBRL-module waarmee XML-schema’s ingelezen kunnen worden 
(relevant omdat RGS op XML is gebaseerd). Hiervan is ook gebruik gemaakt door 
CEGEKA-DSA voor ondersteuning van RGS. Het voordeel hiervan is dat RGS 
ondersteund wordt via de standaard software vanuit Microsoft Dynamics NAV. 
 

 
 
(Stukje RGS-codering, waarbij zichtbaar is aan welke RGS-codes grootboekrekeningen 
gekoppeld gaan worden.) 
  

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. Via release notes 
worden gebruikers hierover geïnformeerd. 
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3. Handmatig een bestaand rekeningschema koppelen aan het RGS-schema; 
 
Er is een aparte functie waarmee (grootboek)rekeningnummers vanuit NAV 
gekoppeld kunnen worden aan een RGS-code. Meerdere rekeningnummers kunnen 
aan één RGS-code gekoppeld worden en er kan maar één RGS-code aan één 
rekening gekoppeld worden. Koppeling vindt dan niet plaats vanuit het 
rekeningschema, maar vanuit de RGS-codes. Uiteraard met het zelfde resultaat. 
 
Nieuwe afnemers van Dynamics Empire (woningcorporaties) maken vaak gebruik van 
het standaard rekeningschema dat samengesteld is door CEGEKA-DSA en specifiek 
afgestemd op woningcorporaties en de wijze en detailniveau van verslaglegging. Dat 
rekeningschema is al volledig gekoppeld aan betreffende RGS-codes. Ook 
bestaande klanten hebben de mogelijkheid om over te stappen op dit standaard 
rekeningschema. 
 
Als een corporatie met een eigen rekeningschema werkt kunnen gebruikers zelf de 
rekeningen koppelen aan betreffende RGS-codes. Er is dan ook zichtbaar welke 
RGS-codes geen rekening hebben (zie ook punt 7). 
 
De omschrijving van rekeningen kan de gebruiker zelf aanpassen. Dat is bijvoorbeeld 
van toepassing bij bankrekeningen, waarbij de omschrijving dan naam van 
betreffende bank en IBAN wordt. Op deze wijze zijn meerdere bankrekeningen 
mogelijk in het rekeningschema. 
 

 
 
(bovenstaand voorbeeld is een stukje van het rekeningschema waar ook de gekoppelde RGS-
code staat vermeld. Dit is informatief. Het koppelen zelf vindt plaats via een andere functies 
vanuit de RGS-codes). 

 
 

4. Op basis van een te genereren voorstel een bestaand rekeningschema (deels) 
koppelen aan het RGS-schema; 
 
Niet aanwezig (n.v.t.).  
Standaard rekeningschema vanuit CEGEKA-DSA is al gekoppeld aan RGS. Zie 
hiervoor. 
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5. Een reeds gekoppeld RGS-schema voor een administratie doorzetten naar andere 
administraties; 
 
Niet van toepassing omdat in de regel sprake is van één rekeningschema. Wel kan 
een nieuwe administratie aangemaakt worden op basis van een bestaande 
administratie, waarbij volgens de leverancier ook gekoppelde RGS-codes ook 
meegenomen worden. 
 
    

6. RGS-code (en bijbehorende RGS-versie) vullen, naast de gebruikte 
grootboekrekening, in de XML Auditfile 3.2 (of hoger als beschikbaar) bij 
grootboekmutaties; 
 
De auditfile wordt niet actief ondersteund door CEGEKA-DSA en valt buiten 
beschouwing van deze beoordeling. 
 
 

7. Een overzicht op basis van RGS-codes op kunnen vragen met gekoppelde 
grootboekrekeningen per RGS-code; 
 
Het overzicht “XBRL koppeling van grootboekrekeningen” toont enerzijds RGS-codes 
zonder gekoppelde grootboekrekening en anderzijds de RGS-codes en daaraan 
gekoppelde grootboekrekeningen. 
 

 
 
 

8. Als het boekhoudpakket beschikt over een koppelvlak (al dan niet op basis van API-
techniek), dan ook de RGS-codes meegeven in betreffende koppelvlakken; 
 
API’s hebben volgens de leverancier in de regel betrekking op operationele gegevens 
die uitgewisseld worden. De meest gebruikte oplossing is het exporteren van het 
grootboek naar Excel, laat de leverancier weten. Zie ook het voorbeeld hierna.  
 
Aanvullend meldt de leverancier het volgende over exportmogelijkheden m.b.t. RGS: 
 
We hebben, zoals getoond tijdens de demonstratie, de RGS codes ook opgenomen 
als kenmerk in het grootboek (kolom B). Deze komt ook  mee naar Excel. Kolom H 
toont dan het saldo per rekening.  
 
De andere veel gebruikte manier om gegevens uit Empire te exporteren is een 
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directe query op de tabellen grootboek en grootboekposten. De RGS code is te 
vinden in de grootboektabel. Deze is te combineren met de grootboekposten tabel 
om zo ook de RGS code bij de grootboekposten te krijgen. Uiteraard zou de 
grootboekposten tabel op deze manier gekoppeld kunnen worden aan de tabel met 
XBRL-taxonomieën waar de werkelijke koppeling met de RGS codes gedefinieerd 
wordt.  
 
De laatste optie is het gebruiken van de XBRL-export. Dit is eveneens een rapport 
dat getoond is tijdens de demonstratie. Dit is het rapport wat opgebouwd wordt op 
basis van de XBRL-taxonomieën. Nadeel van deze export is dat in deze export alleen 
de saldo’s per RGS code geeft en dus geen grootboekrekeningen mee geeft.” 
 

 
(Export grootboek en RGS codes naar Excel). 

 
Aanvullende informatie 
Standaardisatie draagt ertoe bij dat systemen eenvoudiger integreren, upgrades 
beheersbaar worden en de kwaliteit van data verbetert. Cegeka-dsa hanteert als 
uitgangspunt om marktstandaarden te ondersteunen en ervoor te zorgen dat standaarden 
hun weg vinden naar Dynamics Empire. 
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