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1. Het RGS-schema in de software beschikbaar stellen voor de gebruiker; 
 
VanMeijel heeft voor haar klanten een subset van het complete RGS-schema 
samengesteld. Deze subset wordt (in csv-formaat) verstrekt aan klanten en wordt via 
een speciale importfunctie ingelezen. Op dit moment is een subset beschikbaar voor 
zowel RGS 2.0, RGS 3.0 en RGS 3.1. In de toekomst analoog aan de dan geldende 
RGS versies. 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
(voorbeeld importeren RGS-schema met naar keuze gewenste versie) 
 

 
2. Updates van het RGS-schema, mits relevant, in de software beschikbaar stellen voor 

de gebruiker; 
 
Als een nieuwe subset (zie Ad. 1) beschikbaar komt van het RGS-schema dan 
verstrekt VanMeijel die aan haar klanten. Mutaties op bestaande rekeningen worden 
automatisch doorgevoerd, waarbij achteraf een verslag getoond kan worden. Nieuw 
toegevoegde RGS-codes kan de klant naar eigen inzicht verwerken door bijvoorbeeld 
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nieuwe rekeningen aan te maken in haar rekeningschema en te koppelen aan de 
nieuwe RGS-codes. 
 

 
 
   

3. Handmatig een bestaand rekeningschema koppelen aan het RGS-schema; 
 
Een gebruiker kan vanuit het rekeningschema handmatig iedere rekening toewijzen 
aan een corresponderende RGS-code.  
 

 
(Bovenstaand voorbeeld toont ook een extensienummer. Dit nummer wordt automatisch door 
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Metacom toegekend als er meerdere grootboekrekeningen aan één RGS-code gekoppeld 
worden. Dit extensienummer heeft dus niet te maken met RGS extensies.) 
 

 
(Bovenstaand voorbeeld toont het selectiescherm om een RGS-code te selecteren. Hier kan 
de gebruiker filteren op meerdere kenmerken. Met de mogelijkheid een filter op te slaan). 
 
   

4. Op basis van een te genereren voorstel een bestaand rekeningschema (deels) 
koppelen aan het RGS-schema; 
 
Niet aanwezig 
 
 

5. Een reeds gekoppeld RGS-schema voor een administratie doorzetten naar andere 
administraties; 
 
Allereerst kun je binnen één Metacom-omgeving verschillende administraties voeren 
die van het zelfde rekeningschema gebruik maken. In dat geval hoef je de koppeling 
maar één keer vast te leggen en kan iedere administratie hier direct mee werken.  
 
Als een nieuwe administratie in dezelfde omgeving een eigen rekeningschema wil 
hanteren, kan het rekeningschema van een andere administratie via een 
export/import functie als basis worden gebruikt. Hierin worden de koppelingen tussen 
rekeningschema en RGS meegenomen. 
 
   

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, conform onderstaande afbeelding. 
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7. Een overzicht op basis van RGS-codes op kunnen vragen met gekoppelde 
grootboekrekeningen per RGS-code; 
 
De software beschikt enerzijds over validatie, waarbij bijvoorbeeld fouten in de 
koppeling rekeningen en RGS-codes weergegeven worden of rekeningen die nog 
niet zijn gekoppeld. Daarnaast beschikt de software over flexibele rapportages in 
combinatie met Excel. Via dit laatste kunnen allerhande (controle)overzichten 
samengesteld worden. 
 

 
(Controle op fouten bij gekoppelde grootboekrekeningen.) 
 

 
(Controle op alle rekeningen.) 
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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; 
 
Dit is mede standaard aanwezig ten behoeve een BI-tool (zie verderop).  
 

 
(Export selectie.) 

 

 
(Resultaat van de export via Excel.) 

 
Aanvullende informatie 

VanMeijel biedt haar klanten uitgebreide analyses op basis van een BI-tool. Een 
grootboekschema gekoppeld aan RGS vormt de basis voor het weergeven van financiële 
kengetallen, zoals de current- en quick ratio. Tientallen ratio’s op basis van RGS worden 
standaard meegeleverd aan afnemers van de BI-tool. 

Interessant te noemen is dat administratiegegevens vanuit Metacom real-time (in te stellen 
naar tijdseenheden) ingelezen worden in het onderliggende data warehouse van de BI-
omgeving. 
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