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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 
(grootboekrekeningen en mutaties). Deze is voor iedere omgevingsbeheerder 
SUPER zichtbaar bij rapportagestructuren. De gebruiker SUPER kan de 
toegangsrechten voor de rapportagestructuur RGS bewerken, zodat deze structuur 
zichtbaar wordt voor anderen in de omgeving.  
 
Voorbeeld: 
 

 
 
 

2. Updates van het RGS-schema, mits relevant, in de software beschikbaar stellen voor 
de gebruiker; 
 
Hier is technisch in voorzien. Twinfield laat weten meerdere versies van RGS van 
harte te ondersteunen. Alleen de implementatie voor gebruikers is bewust wat later 
gepland. 
 
Twinfield heeft er voor gekozen RGS versie 3.2 eerst goed uit te rollen. In de loop 
van 2022 wordt de dan actueel zijnde versie van RGS vrijgegeven. Klanten worden 
geïnformeerd dat de alsdan ingevoerde mapping op 3.2 naar de nieuwe versie 
overgenomen wordt.  
 
Klanten kunnen (dat is standaard functionaliteit) de versie al of niet binnen de 
organisatie verbergen (m.b.v. toegangsrechten op een rapportage structuur) 
waardoor systeembeheer een keuze kan maken hoe met RGS om te gaan. 
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Wanneer wij een nieuwe versie van RGS beschikbaar stellen zal deze voor de 
gebruiker SUPER, de omgevingsbeheerder, zichtbaar zijn bij de 
rapportagestructuren. 
 
Voorbeeld: 
 

 
   
 

3. Handmatig een bestaand rekeningschema koppelen aan het RGS-schema; 
 
Hier is standaard in voorzien bij de rapportagestructuren van Twinfield door 
simpelweg een grootboekrekening met de muis te slepen naar de juiste RGS 
verdichting.  
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4. Op basis van een te genereren voorstel een bestaand rekeningschema (deels) 
koppelen aan het RGS-schema; 
 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van partnerproducten, te weten 
 
- Continuous auditor RGS mappingtool obv algoritmen tot niveau 4/5. 
-   Analys.io RGS labelmaker. 
 
Beide koppelingen werken o.b.v. webservices die de grootboekrekeningen ophalen 
met hun omschrijving. O.b.v. de omschrijving wordt de bijbehorende RGS node 
gevonden en via webservices gekoppeld in de rapportagestructuur.  
 

5. Een reeds gekoppeld RGS-schema voor een administratie doorzetten naar andere 
administraties; 
 
Twinfield werkt standaard met template administraties. Richt deze templates in door 
het rekeningschema te mappen tegen RGS. Bij het opslaan van de structuur kan 
gekozen worden of je deze mapping van in het template wil doorzetten naar 
administraties gekoppeld aan het template, gekoppeld aan deze rapportagestructuur 
RGS of alle administraties. 

 Met hulp van een rechten structuur kan de omgevingsbeheerder bepalen hoeveel 
rechten de anderen in de omgeving krijgen. Om te standaardiseren is ons advies 
deze koppelrechten zoveel mogelijk te beperken.  
 
 

 
 
    

http://www.gbned.nl/
http://www.ublready.nl/


RGS Ready boekhoudsoftware 

 
 
GBNED – www.gbned.nl – www.ublready.nl           4 

 

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. 
 

 
 
 

Hierna is een stukje van de XAF (XML Auditfile Financieel) opgenomen. 
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7. Een overzicht op basis van RGS-codes op kunnen vragen met gekoppelde 
grootboekrekeningen per RGS-code; 
 
Standaard functionaliteit van rapportagestructuren is het tabblad 
grootboekrekeningen waar je ongemapte rekeningen kunt vinden. Ook door het 
opvragen van bijvoorbeeld de kolommenbalans geeft Twinfield onderaan de 
balansrekeningen of W&V rekeningen die niet gemapt zijn onder elkaar weer. 
 
Voorbeeld gekoppelde rekeningen: 

 
 
 
Niet gekoppelde rekeningen voorbeeld: 
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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; 
 
Om te kunnen koppelen dient men zich te registreren, zodat wij weten wie zich met 
Twinfield koppelt. Hiervoor hebben wij een developer portal ontwikkelt en alle 
relevante informatie over het koppelvlak bij elkaar gebracht.  
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Aanvullende informatie 

Van de optionele RGS ready voorwaarden heeft Twinfield de mogelijkheid gebruik te maken 
van omslagcodes die RGS biedt door op een grootboekrekening aan te geven of deze debet 
of credit is. Wanneer je een grootboekrekening als ‘debet’ markeert dan komt automatisch de 
‘credit’ versie van die grootboekrekening bij niet gemapte grootboekrekeningen. 
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