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Algemeen 
 
Deze handleiding beschrijft het gebruik van Profin na conversie van de rekeningnummers 
naar nummers t.b.v. Europese betalingen (IBAN/BIC). 
Ook het aanleveren van de betaalbestanden aan uw bank wordt hierin beschreven. 
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Bedrijfsconstanten 
 
Bestand – Bedrijfsinstellingen – Bedrijfsconstanten 
 
IBAN : IBAN van uw bedrijf invullen 
BIC : BIC van uw bedrijf invullen  
 
 

Algemene Instellingen 
 
Bestand – Bedrijfsinstellingen – Algemene Instellingen: 
 
PRF_betaalmethode:  Vullen met “SEPA”, indien u gebruik maakt van betalingen en 

deze verstuurt in SEPA formaat. 
Vullen met “CLIEOP03”, indien u de module betalingen niet 
gebruikt, of uw betalingen nog in CLIEOP03 formaat 
verstuurt naar uw bank. 

PRF_incassomethode: Vullen met “SEPA”, indien u gebruik maakt van incasso’s en 
deze verstuurt in SEPA formaat. 
Vullen met “CLIEOP03”, indien u geen gebruik maakt van 
incasso’s binnen Profin, of uw betalingen nog in CLIEOP03 
formaat verstuurt naar uw bank. 
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Banken 
 
Bestand – Bedrijfsinstellingen – Banken: 
 
Hier dient per bank de volgende gegevens ingegeven te worden: 
 
Valuta:  
De Valuta waarin u betaalt of incasseert. Waarschijnlijk altijd EURO. 
 
Rekeningnummer:  
Uw rekeningnummer bij deze bank wordt gebruikt, indien u gebruik maakt van het oude 
formaat.  
 
IBAN/BIC:  
Uw nieuwe IBAN/BIC gegevens bij deze bank, nodig voor het uitvoeren van betalingen 
en/of incasso’s. 
 
Betaalmethode: 
SEPA, indien u gebruik maakt van betaalbestanden in SEPA formaat. 
CLIEOP03, indien u hier geen gebruik van maakt. 
 
Locatie betaalbestand:  
Plaats waar de betaalbestanden bij aanmaken worden geplaatst. 
Kies hiervoor een locatie waarvoor iedereen die geautoriseerd is om betaalbestanden aan 
te maken, ook geautoriseerd is om op die locatie bestanden aan te maken. 
 
Incassomethode: 
SEPA, indien u gebruik maakt van incassobestanden in SEPA formaat. 
CLIEOP03, indien u hier geen gebruik van maakt. 
 
Locatie incassobestand:  
Plaats waar de incassobestanden bij aanmaken worden geplaatst. 
Kies hiervoor een locatie waarvoor iedereen die geautoriseerd is om incassobestanden 
aan te maken, ook geautoriseerd is om op die locatie bestanden aan te maken. 
 
Incassanten ID: 
Het incassanten ID van 18 cijfers uit het incassocontract met uw bank. 
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! LET OP ! 
Indien u gebruik maakt van meerdere banken voor het versturen van betaal- en/of 
incasso-bestanden, dan dient u de instelling onder algemene instellingen per bank te 
wijzigen voor het aanmaken van een voorstel. 
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Crediteuren 
 

Tabblad Algemeen 

 
IBAN1/BIC1: 
Vul bij elke crediteur het nieuwe IBAN en BIC nummer in, indien u gebruik maakt van SEPA 
voor betalingen en/of incasso’s.  
 
IBAN2/BIC2: 
Indien u meerdere rekeningnummers heeft, dan kunt u deze bij IBAN2/BIC2 invullen. 
 
Bankrekening en girorekening worden nog gebruikt, indien u geen gebruik maakt van 
SEPA. 
 
Incasso: 
Deze optie dient u aan te vinken, indien de leverancier incasseert vanaf uw betaalrekening. 
De openstaande posten voor deze levering worden dan niet getoond. 
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Debiteuren 

Tabblad Algemeen 

 
IBAN1/BIC1: 
Vul bij elke debiteur het nieuwe IBAN en BIC nummer in, indien u gebruik maakt van SEPA 
voor betalingen en/of incasso’s.  
 
IBAN2/BIC2: 
Indien u meerdere rekeningnummers heeft, dan kunt u deze bij IBAN2/BIC2 invullen. 
 
Bankrekening en girorekening worden nog gebruikt, indien u geen gebruik maakt van 
SEPA. 
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Tabblad Financieel 

 

Tabblad Financieel 

 
Incasso: 
Deze optie dient u aan te vinken, indien u mag incasseren bij de klant. 
 
Indien u gebruik maakt van SEPA, dan dient u aan te vinken of u een normaal of zakelijk 
incassocontract heeft afgesloten met uw bank voor deze klant. Tevens dient u de 
ingangsdatum van dit contract in te vullen. 

 
 
Ook moet u invullen de incasso sequence type: 

FRST =eerste maal 

RCUR =tweede maal en verder 

OOFF = eenmalige machtiging 
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Betaal/incassobestanden binnen Profin 
 

Vervolgens komt u bij de stap om een betaal- en/of incasso-bestand aan te maken. 
 
Voor debiteuren  via Debiteuren  – incasso. 
Voor crediteuren via Crediteuren – telebankieren. 
 
Dit doet u in de stappen: 
 

- Aanmaken voorstel: stel het aantal dagen in voor de incasso’s cq betalingen die u 
wilt selecteren. 0 Dagen is de vervaldatum. Kies vervolgens voor “Aanmaken”. 
 

- Muteren voorstel: hierbij kunt u kiezen voor het zojuist aangemaakte voorstel of 
voor alle openstaande posten. Deze kunt u vervolgens selecteren om te incasseren 
cq. betalen. Via printvoorbeeld kunt u het voorstel bekijken, zoals het nu klaar 
staat. Indien u hiermee instemt, kies dan voor “OK” 

 
Aandachtspunten hierbij zijn: 

 
Het bedrag is aan te passen, indien de open post nog niet is aangevinkt. 
Indien u kiest voor openstaande posten, dan kunt u de posten kiezen welke u wilt betalen, 
door ze aan te vinken. Ze krijgen als status een ‘*’. Indien u posten selecteert met 
meerdere vervaldata, dan worden er meerdere batches aangemaakt. Indien de 
vervaldatum reeds is verstreken, dan wordt de datum van vandaag aangehouden. 
 

 
 
Indien de vervaldatum in de toekomst ligt, dan wordt de incassodatum de datum van 
vandaag. Indien het een verrekening/correctiefactuur betreft, dan wordt de datum gelijk 
aan die van de oorspronkelijke factuur, waarmee verrekend wordt. 
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- Aanmaken bestand: Vervolgens kunt u het incassobestand cq betaalbestand aan 
maken, welke u opstuurt naar de bank. U kunt hierbij uw bank ingeven. Tevens 
dient u de locatie aan te geven waar de bestanden worden geplaatst. Vervolgens 
kiest u voor “Incassobestand” cq  “Betaalbestand”.  
Verder is er de mogelijkheid om te kiezen voor één verwerkingsdatum, waardoor 1 

batch ontstaat met voor alle posten dezelfde verwerkingsdatum. Anders wordt er 
per betaaldatum een batch in het betaal- cq incasso-bestand geplaatst.  
Hierbij wordt tevens een rapport aangemaakt, wat gebruikt kan worden voor het 
verwerken van de bankafschriften.  
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- Of u hier kiest voor één incassodatum of Profin de optimale incassodatum laat 

berekenen via vervaldatum moet u zelf kiezen. Hierbij is belangrijk hoeveel 

berekent de bank per batch, tegenover hoeveel rente voordeel u heeft als u de 

factuurbedragen op de vervaldag binnen heeft. 

- Denk om de verwerkingstijd die de bank nodig heeft voor de SEPA Incasso. 

- De verwerkingstijd bij een zakelijke incasso eerste keer is 2 werkdagen. Let hierbij 

wel op dat voorafgaand aan de eerste zakelijke incasso een registratie vooraf gaat 

die wel 3 weken kan duren. 

- De verwerkingstijd bij een zakelijke incasso 2e en volgende keer is 2 werkdagen. 

- De verwerkingstijd bij een algemene incasso eerste keer is 6 werkdagen. 

- De verwerkingstijd bij een algemene incasso 2e en volgende keer is 3 werkdagen 

- Door deze verwerkingstijden willen wij u adviseren, werk vooruit zodat de bank 

uw verzoeken op tijd kan behandelen. 

- Controleren bestand: Met deze optie heeft u de mogelijkheid om het bestand te 
controleren. Selecteer de juiste locatie en kies voor ”controleren”. U kunt een 
willekeurige toets gebruiken om het bestand door te bladeren. Kies voor 
“sluiten”als u klaar bent met controleren. 
 
 

 
 
 

- Terugboeken bestand: Deze menukeuze geeft u de mogelijkheid om een bepaalde 
incasso-opdracht cq betaalopdracht terug te boeken. Hierbij dient u het 
batchnummer op te geven zoals dat is toegekend bij het aanmaken van het 
bestand (incasso-opdracht vanaf cq betaal-opdracht vanaf). 
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Telebankieren 
 
Vervolgens gaat u naar de site van uw bank, om de betaalbestanden te verzenden. 
I.p.v. de optie “overige betaalbestanden”, gebruikt u nu de optie “Euro-bestanden”. 
 
Hier kunt u het bestand importeren en verzenden. 
 
 
 
 

 
Betaalbestanden binnen Profin 
 

Via het batchnummer zijn de betaalde bedragen in te lezen via: 
 
Financieel – Boekingen – invoeren mutaties 
 
Voor betalingen : vul een B in bij rekening en gebruik de tab-toets. 
Voor incasso’s  : vul een I in bij rekening en gebruik de tab-toets. 
 
Door de posten te selecteren, worden de posten geïmporteerd. 
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