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Geachte relatie,
Hierbij ontvangt u van ons de eindejaarsprocedure voor Uni-Living 2.
We willen u vragen hiervan goed notitie te nemen en deze handelingen uit te voeren.

Indien u vragen heeft over de jaarwissel zijn wij altijd bereid u hiermee te assisteren.
U kunt hiervoor onze support helpdesk raadplegen op telefoonnummer 0113-236050.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest en danken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

COLIJN IT B.V. / UNI-PROGRAM B.V.

Supportafdeling

Bijlage: Eindejaarsprocedure Uni-Living 2
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Bijlage: Eindejaarsprocedure Uni-Living 2 :
De eindejaarsprocedure maakt een kopie van de boekhouding van het afgelopen jaar. Dit
programma mag dus pas worden gestart als alle gegevens van dat jaar zijn verwerkt. De
periodedata moeten dan ook aangeven:
01

Van 01-01-’17
t/m 31-01-’17

02

van 01-02-’17
t/m 29-02-’17

Dit kunt u controleren in het programma 1.1.6.
Indien dit klopt, kunt u het programma 2.6.3. einde jaar opstarten.

LET OP!: De eindejaarsprocedure moet u uitvoeren voordat u periode 1 van 2017 afsluit.

Belangrijk zijn de volgende gegevens in het 2e scherm;
Overzetten bestanden
Overzetten gegevens jaar :
Nieuw paswoord :
Omschrijving bedrijf :

Filecode (2 karakters):

Hier geeft u in 2016 of ’16.
Het paswoord mag bestaan uit cijfers en letters
(hoofdletters), maar is maximaal 6 tekens.
Zet in elk geval het jaartal in de omschrijving, zodat u bij
lijsten van het oude jaar kunt zien dat de lijst van vorig
jaar is.
Hier moet u geen “enter” geven.
Als filecode kunt u de laatste twee karakters van het jaar
aanhouden, dus voor 2016 is dat de filecode 16 (Houdt
er rekening mee dat deze filecode al kan bestaan).

Hierna zullen de bestanden worden gekopieerd.
Dit kunt u zien doordat er een soort teller in het scherm loopt.
Na het overzetten komt de vraag: “Verwijderen gegevens vorige jaren J/N:”
Indien u “J” ingeeft wordt u gevraagd welk jaar u wilt verwijderen. Als u dan 2016 ingeeft
worden deze gegevens uit uw huidige bestand verwijderd. Het is dus veiliger deze vraag met
“N” te beantwoorden.
Na de eindejaarsprocedure kunt u in het oude jaar nog in het memoriaal boeken in de
periodes 11 en 12. U dient dan bij de pijl () het wachtwoord in te geven dat u zojuist hebt
aangemaakt.
De eindejaarsprocedure stelt de beginbalans op nul. Deze dient dus opnieuw te worden
ingevoerd (eindbalans voorgaand jaar is beginbalans nieuwe jaar).

Pagina 2 van 2
Alle goederen blijven ons eigendom tot zolang de koopprijs niet is betaald. Alle verkopen geschieden onder onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg.

