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Inleiding 
In dit document wordt de export functie voor het exporteren van de facturen beschreven. Binnen 

Compad Store Automation is het mogelijk om de facturen vanuit de software te exporteren naar een 

ander boekhoudprogramma zoals Exact. De facturen kunnen één op één doorgezet worden of 

gecumuleerd. Samenvattend biedt Compad Store Automation de volgende mogelijkheden: 

 Geen export 

 Standaard export, waarbij de gefactureerde artikelen één op één worden geëxporteerd. 

Nadeel van deze methode is dat ook alle artikelen in het boekhoudprogramma gedefinieerd 

moeten zijn. 

 Per artikelgroep, waarbij de gefactureerde artikelen per artikelgroep worden gecumuleerd 

worden geëxporteerd naar het boekhoudprogramma. 

 Per artikel 

Bij de gecumuleerde export  facturen worden de verschillende artikelen gecumuleerd naar één 

artikel. Dit artikel is afhankelijk van de artikelgroep of van het artikel dat u heeft vastgelegd bij Extra 

| Opties. Hierbij gaat het artikel dat u heeft vastgelegd bij de artikelgroep altijd voor op het artikel 

dat is vastgelegd bij Extra | Opties. 

Algemene instellingen 
Om de facturen te exporteren zijn een aantal algemene instellingen van belang. Deze algemene  

instellingen zijn o.a. hoe de facturen geexporteerd dienen te worden (gecumuleerd of niet 

gecumuleerd), waar het export bestand opgeslagen dient te worden.  U kunt deze instellingen 

vastleggen door het volgen van de onderstaande  werkwijze: 
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1. Ga in Compad Bakkerij naar Extra | Opties 

 
 

2. Klik op de rubriek programmalocatie 

3. Geef bij het invoervak Export pad  de exacte bestandslocatie op, waar Compad Store 

Automation het export bestand moet plaatsen. 

 

 
 

4. Klik op de rubriek Factuur exporteren om de instellingen vast te leggen inzake het 

exporteren van de facturen 
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5. Kies met de keuzelijst methode de manier waarop de u de facturen wenst te exporteren. 

Indien u kiest voor de optie standaard dan worden de artikelen één op één exporteerd. Kiest 

u voor het cumuleren van de export bijvoorbeeld op ‘groeperen per artikelgroep’ dan is het 

noodzakelijk om vast te leggen onder welke artikelcode de gecumuleerde factuurregels 

geëxporteerd dienen te worden. 

6. Bij gecumuleerde facturen is het noodzakelijk om in het invoervak Artikelcode de artikelcode 

vast te leggen waaronder de factuurregels gecumuleerd dienen te worden. Echter het is ook 

mogelijk om deze artikelcode op artikelgroep niveau vast te leggen.  

7. Klik op de opdrachtknop Geavanceerd om extra informatie t.b.v. de export vast te leggen. 

 

 
 

8. In het invoervak Vaste omschrijving in het mogelijk om een vaste factuur omschrijving te 

definiëren die gebruikt moet worden voor het exporteren van de facturen. 

9. Sommige boekhoudprogramma’s hebben de mogelijkheid om de facturen te categoriseren. 

In dat geval kan de categorie worden vastgelegd in het invoervak Categorie. 

10. Compad Store Automation biedt u de mogelijkheid om in de factuur kopregel een 

kostenplaats aan te bieden. Met de keuzelijst lijst soort kan worden vastgelegd of geen 

kostenplaats, de kostenplaats van de klant of vaste kostenplaats in de factuur kopregel 

aangeboden moet worden. Indien u voor de laatste optie kiest dan dient u in het invoervak 

Kostenplaats de vaste kostenplaats te definiëren. 

11. Ook biedt de software u de mogelijkheid om in de factuur kopregel een kostendrager aan te 

bieden. Met de keuzelijst lijst soort kan worden vastgelegd of geen kostendrager, de 
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kostendrager van de klant of vaste kostendrager in de factuur kopregel aangeboden moet 

worden. Indien u voor de laatste optie kiest dan dient u in het invoervak Kostendrager de 

vaste kostendrager te definiëren. 

12. Enkele boekhoudprogramma’s bieden de mogelijkheid op factuur kopregel niveau extra 

referenties te importeren. U moet hierbij denken aan kenmerken zoals kassabonnummer, 

Orderdebiteurnaam, etc. Compad Store Automation ondersteund (afhankelijk van het export 

formaat) maximaal vier referenties op kopregel niveau aan. Deze kunt u vastleggen met de 

keuzelijsten referentie 1 t/m referentie 4. Hierbij heeft u de keuze uit: 

 

a. Geen referentie 

b. Intern factuurnummer 

c. 1Ste leveringsdatum 

d. Laatste leveringsdatum 

e. Leveringsperiode 

f. Bondatum/tijdi 

g. Bonnummeri 

h. Factuur (kop) referentie1 

i. Factuur (kop) referentie2 

j. Betalingskenmerk 

k. Opmerking 

l. Boekstuknummer 

m. Event id 

n. Gebruikersveld 1 

o. Gebruikersveld 2 

p. Gebruikersveld 3 

q. Gebruikersveld 4 

r. Gebruikersveld 5 

s. Orderdebiteurnummer 

t. Orderdebiteurnaam 

 

 

13. Ook op factuur regelniveau is het mogelijk om een extra kenmerk te exporteren. Dat kan 

bijvoorbeeld de extra opmerking  of één van de twee referenties. Met de keuzelijst 

Referentie (op factuurregel niveau) kunt u vastleggen welk kenmerk u extra wilt aanbieden 

aan het boekhoudprogramma. Hierbij heeft u de volgende mogelijkheden: 

 

a. Geen referentie 

b. Opmerking 

c. Factuur detail referentie 1 

d. Factuur detail referentie 2 

e. Klantnaam 

 

14. De kostenplaatsen en de kostendragers op factuurregelniveau binnen Compad Store 

Automation is afhankelijk van de kassa (of klant afhankelijk). Klantafhankelijke kostendragers 
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en kostenplaatsen gaan altijd voor de kostenplaats/drager van de kassa. En komt alleen voor 

bij interne afdelingen. 

 

Of de kostenplaats en de kostendrager ook geexporteerd moeten worden in het factuur 

bestand kan worden ingesteld middels de optie Kostenplaats gebruiken en Kostendrager 

gebruiken op factuurregelniveau. 

Kostenplaats / kostendrager (factuur regelniveau) 

De kostenplaats en kostendrager op factuur regelniveau wordt bepaald kan vastgelegd worden op: 

 Kassaniveau 

 Klantniveau 

 Verkoperniveau 

 Het werken met kostendragers en kostenplaatsen op klantniveau is alleen zinvol bij interne klanten. 

De kostenplaats en kostendrager op kassaniveau kan worden vastgelegd middels de volgende 

procedure: 

1. Ga naar Kassa | Kassa’s onderhouden 

2. Selecteer de kassa waarvoor u de kostenplaats/drager wilt wijzigen of wilt vastleggen 

3. Klik op de opdrachtknop Wijzigen 

 

 
 

4. Klik op de rubriek Financieel 

5. In het invoervak Kostenplaats kan de kostenplaats van de kassa worden vastgelegd. 

6. De kostendrager van de kassa kan worden vastgelegd in het invoervak Kostendrager 

7. Klik op de opdrachtknop Ok om de wijziging op te slaan 
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8. Herhaal de stappen 2 t/m 7 voor de overige kassa’s 

Het vastleggen van kostenplaatsen en/of kostendragers op verkoper niveau kan middels de volgende 

procedure: 

1. Ga naar Kassa | Verkopers 

2. Selecteer de verkoper die u wilt wijzigen en klik op de opdrachtknop Wijzigen 

 

 
 

3. Schakel de optie Kostenplaats in indien u een kostenplaats wilt meegeven met deze 

verkoper 

4. Geef in het invoervak Kostenplaats de kostenplaats in 

5. Schakel de optie Kostendrager in indien u een kostendrager wilt meegeven met deze 

verkoper 

6. Geef in de kostendrager in het invoervak Kostendrager 

7. Klik op de opdrachtknop Ok 

 

Artikelcode t.b.v. de export 

Wanneer de facturen binnen Compad Store Automation worden geexporteerd volgens de standaard 

methode dan worden de artikelcode gebruikt van zoals deze zijn vastgelegd in Compad Store 

Automation. Dat betekend dat u alle artikelen die in Compad Store Automation heeft vastgelegd ook 

in uw externe factureringspakket moet onderhouden. Dat kan door het exporteren van de artikelen 

vanuit Compad Store Automation. 

Worden de facturen echter gecumuleerd geëxporteerd, dan worden de factuurregels per 

artikelgroep, per datum of per datum/artikelgroep gecumuleerd. In dat geval worden niet alle 

artikelen geëxporteerd, maar slechts enkele regels. 

De artikelcode waaronder deze regels worden geëxporteerd kan op artikelgroep niveau of op 

algemeen programma niveau worden vastgelegd. Dit heeft als voordeel dat u in het externe 

factuurpakket niet alle artikelen hoeft vast te leggen. De artikelcode die wordt gebruikt kunt u op 

artikelgroep niveau vastleggen door het volgen van de onderstaande werkwijze: 

1. Ga naar Artikelen | Artikelgroepen onderhouden 

2. Selecteer de artikelgroep waarvoor u de artikelcode wilt vastleggen 
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3. Klik op de opdrachtknop Wijzigen. 

 

 
 

4. Klik op de rubriek Exporteren factuur 

5. Leg in het invoervak Artikelcode de artikelcode vast die gebruikt moet worden voor het 

exporteren van de factuurregels. Wanneer voor een bepaalde artikelgroep geen artikelcode 

is vastgelegd, dan wordt de algemene artikelcode gebruikt die u bij Extra | Opties | Facturen 

exporteren heeft vastgelegd. 

6. Klik op de opdrachtknop Ok om de wijziging op te slaan. 

7. Herhaal de stappen 2 tot en met 6 voor de overige artikelgroepen. 

Exporteren 

Nadat u de bovenstaande instelling heeft vastgelegd is het mogelijk om de facturen te exporteren.  

Om de facturen te exporteren naar een extern factuur/boekhoud programma volgt u de volgende 

werkwijze: 

1. Ga naar Facturering | Facturen onderhouden 
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2. Markeer de facturen die u wilt exporteren 

3. Klik op de opdrachtknop Exporteren. Het venster Exporteren facturen wordt nu geactiveerd. 

 

 
 

4. Compad Store Automation ondersteund verschillende exportformaten, zodat u de facturen 

in verschillende externe boekhoudprogramma kan worden ingelezen. Met de keuzelijst 

Pakket kunt u het door u gewenste externe boekhoudprogramma selecteren. 

5. Het is mogelijk om de facturen of de financiële transacties te exporteren. Met de keuzelijst 

Type export kunt u kiezen uit facturen of financiële transacties. Voor het exporteren van 

financiële transacties moet de factuur in de verzonden status staan.  
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6. In het veld betalingscondities kunt u de betalingscondities vastleggen. De betalingsconditie 

wordt aangeboden bij het exporteren van de debiteuren. Want Compad Store Automation 

biedt u tevens de mogelijkheid om de debiteuren te exporteren. 

7. Klik op de opdrachtknop Ok om de gegevens te exporteren. 

Het is mogelijk om tegelijk met het exporteren van de financiële transacties of facturen direct ook de 

debiteuren te exporteren. De instellingen die u in dit venster vastlegt wordt automatisch opgeslagen 

voor de volgende export. Op deze wijze hoeft u niet bij iedere export de juiste configuratie 

instellingen vast te leggen. 

Exporteren debiteuren 

Het is mogelijk om tegelijk met het exporteren van de financiële transacties of facturen direct ook de 

debiteuren te exporteren. Om dit te configureren volgt u eenmalig de volgende procedure: 

1. Ga naar Extra | Opties 

 

 
2. Klik op de rubriek Exporteren debiteuren 

3. Met de keuzelijst Exporteren klanten kunt u vastleggen welke klanten (en facturen) er 

geëxporteerd moeten worden. U heeft hierbij de keuze uit: 

a. Niet exporteren 

b. Financieel debiteurnummer of klantnummer gebruiken 

c. Financieel debiteurnummer gebruiken. Kiest u de voor deze optie dan worden de 

facturen van de debiteuren (waarvan de financieel debiteurnummer niet is 

vastgelegd) niet geëxporteerd. 
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i
 Alleen mogelijk indien de facturen niet verzameld worden, maar per bon wordt gefactureerd. 

Belangrijk 

 

Bij het exporteren van de facturen dient u rekening te houden dat in een 

boekhoudprogramma deze facturen wordt gezien als omzet. Dit is vooral belangrijk 

wanneer u naar exporteren van de facturen ook gebruik maakt van het exporteren van 

de financiële transacties. 

In een dergelijke situatie raden wij u aan om alleen de financiële transacties aan te 

bieden van de verkopen die niet op rekening zijn geregistreerd. Op deze manier 

voorkomt u dat de omzet dubbel wordt geboekt in uw financiële software. 

 


