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1 Elektroniese Kooperasiestate

Let Wel
 
Hierdie module kan net gebruik word indien:

1. U die kooperasiestaat elektronies van LPF Systems ontvang
2. U die kooperasiestaat van u kooperasie in die korrekte formaat kan aflaai

1.1 Inleiding

1.1.1 Doel

 
1. Om u BAIE tyd te bespaar.
2. Om groepkodes en subrekeninge te gebruik om die data outomaties na die

korrekte rekeninge, sentrums en toewysings te allokeer.
3. Om die moontlikheid van foutiewe invoere uit te skakel.
4. Om seker te wees dat u kooperasiestaat altyd rekonsilieer.

 

1.1.2 Werksmetode

1. Ontvang die kooperasiestaat per epos vanaf LPF Systems.
2. Stoor die aanhangsel op u Desktop of enige plek waar dit weer maklik gaan

kry. Daar is groot Desktop ikoon wat dit maklik maak om by u Desktop uit te
kom..

3. U HOEF NIE die ge-zipte lêr te 'extract' nie. Die program doen dit self wanneer
die data ingetrek word.

4. Laai LPF AgriBusiness.
5. Gaan na die Verwerking menu en kies Koop staat.
6. Doen die nodige opstellings indien dit die eerste keer is wat u die module

gebruik.
7. Kies Laai vanaf die menu en daarna die spesifieke kooperasiestaat wat u wil

intrek.
8.   Blaai na die lêer wat u op u Desktop gestoor het.
9.   Selekteer die lêer en kliek op die ‘Open’ opsie.
10. Die data van die kooperasiestaat sal nou op die skerm verskyn.
11.Bepaal die groepe wat nie alreeds gekoppel is nie en koppel dit aan die

rekening, sentrum en toewysing.
12. Selekteer die Dokument Tipe wat u wil gebruik wanneer u die transaksies pos.
13. Die program stoor u keuses en gebruik dit wanneer u volgende keer ‘n

kooperasiestaat intrek.
14. Kies die opsie ‘Pos’ om die data na die Werkblad oor te plaas.
15. Verseker dat die privaat items se BTW kodes verander word op die werkblad.
16. Verseker dat die nulkoers en vrygestelde items se BTW kodes verander word.
17. Verseker dat al u transaksies korrek ge-allokeer is.



Elektroniese Kooperasiestate 5

© 2012 LPF Systems CC

1.1.3 Menu

Kies die Verwerking menu opsie vanaf LPF AgriBusiness se hoofmenu.

Beweeg na die “Koop Staat” en kliek daarop om dit oop te maak.
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1.2 Laai

Die onderstaande skerm is 'n voorbeeld van hoe die skerm lyk voordat u die
kooperasiestaat ingetrek het.

Die skerm wat u gaan sien.
 
LPF AgriBusiness ondersteun slegs die kooperasies wat onder die menu ‘Laai’
verskyn. Indien u wil hê dat u kooperasie ook ondersteun moet word, kan u ons gerus
kontak. Ons benodig net ‘n voorbeeld van ‘n elektroniese kooperasiestaat om die uitleg
te kan bepaal.
 
Selekteer die Dokumenttipe wat u wil gebruik. Onthou u kan altyd op die werkblad
(invoerskerm) die kolomme vir sekere transaksies gaan verander.
 

1.2.1 Intrek

Selekteer die Kooperasiestaat wat u wil intrek. 
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Kies die korrekte staat deur van die gidsblaaier gebruik te maak.

Kies die Kooperasiestaat en ek kliek op 'Open' om die data te laai.

Indien u Kooperasierekeningnommer nog nie opgestel is nie, sal die program u
daarvan verwittig.

Die program sal u vra of die nommer sommer vir u geskep moet word. Oefen u keuse
hier uit.

U kan nou na die KooperasieOpstelling skerm gaan om u tergewis dat die nommers
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daar is EN om die regte kodes en data te voltooi.

Nadat u dit gedoen het, kan u die lêer weer laai sodat al die regte kodes toegeken kan
word.

U hoef nie weer die lêer te gaan soek nie. U kan net die F5-sleutel druk en die laaste
gelaaide lêer sal weer gelaai word. U sal merk dat die lêernaam onderaan die skerm
vertoon word.

1.2.2 Transaksies

Die volgende skerm vertoon al die transaksies wat u vanaf die staat ingetrek het.
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Transaksies.
  
Die skerm vertoon nou die transaksies. Indien die beskrywing suksesvol aan sy
rekeningkundige kodes gekoppel is, sal die Uitgawe Rekening-kolom die
ooreenstemmende kode bevat. Indien die Uitgawe Rekening-kolom leeg is, is die
beskrywing nog nie gekoppel nie.
 
Wanneer die beskrywing gekoppel is, sal die sentrum-, rekening- en toewysingskodes
outomaties ingevul word en na die werkblad oorgedra word. Die ander been sal die
keuses wees wat bo-aan die skerm verskyn.
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1.2.3 Opsomming

Hierdie skerm vertoon 'n opsomming van elke Groepkode vir 'n spesifieke staat.
Hierdie opsomming is ook gewoonlik agteraan u kooperasiestaat. Vergelyk die syfers
om te verseker dat alles reg ingekom het.

1.2.4 Subrekening Totale

'n Lys van al die state wat al ingetrek is.
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1.3 Wysig

Die doel van hierdie funksie is om die data van die huidige lyn te verander. 

Gebruik die Wysig menu-opsie.

Maak die nodige veranderinge en stoor die data.
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1.4 Vertoon

1. Vertoon 'n Staat
2. Vertoon die staat wat tans Gelaaide is.
3. Vertoon die Geskiedenis van die state wat al ingetrek is.

1.4.1 Vertoon Enige Staat

Kies die Vertoon opsie van die Menu.

Indien u die Enige Staat wil vertoon, dan kies u die Vertoon-opsie. 

U kan dan die gidsblaaier gebruik om die lêer te vind en oop te maak.

1.4.2 Gelaaide Staat

Kies die Vertoon opsie van die Menu.
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Die lêer wat u gaan sien, is die oorspronklike datalêer. 'n Voorbeeld volg.

1.4.3 Geskiedenis

Kies die Vertoon opsie van die Menu en dan die Geskiedenis sub-opsie..

Die Geskiedenis.opsie laat u toe om 'n kort opsomming te kry van al die state wat u al
ingetrek het.

1.5 Druk

U kan selfs die lyste Uitvoer ("Export") na 'n lêer van u keuse deur die Druk menu-opsie
te kies. 

Kies Uitvoer en daarna die relevante opsie soos hieronder aangedui.

Menu opsies

Gebruik die gidsblaaier om aan te dui waar u die lêer te stoor. Die groot 'Desktop'
ikoon help om u data maklik te stoor en weer terug te kry.
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Maak die lêer met Microsoft Excel oop en al die data sal in hul regte kolomme vertoon.

1.6 Pos

Nadat u al u transaksies gekoppel het, moet u die transaksies POS om dit in die
werksblad te kry. Dit is altyd goeie praktyk om die F5 sleutel te druk om die staat weer
te laai net voordat u die data na die werkblad pos. Dit verseker dat alle koppelings wel
in berekening gebring is, want die koppeling word net gemaak wanneer die lêer gelees
word.

 
Kliek op ‘Pos na Werkblad’ sodat die transaksies na die werkblad gepos kan word.
 

Bevestiging.

Wanneer u na die werkblad gaan, sal die skerm so lyk.
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U sal opmerk dat een van die kante (DT of KT) die die Kooperasierekeningkode het.
Die ander kant behoort die uitgawe te verteenwoordig. Verseker dat alle transaksies
ingevul is en dat die BTW kodes korrek is. Let veral op die privaatgebruik items, die
nulkoers items en die BTW vrygestelde items. 

U kan die data op die werkblad verander indien u die uitgawerekening wil verander.

1.7 Opstel

U moet die volgende informasie opstel:

1. Kooperasierekeninge
2. Koppelings
3. Groepkode-koppelings

1.7.1 Kooperasierekening

Die eerste taak wat u het, is om u kooperasiebesonderhede vir die program te gee.
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Die volgende skerm sal verskyn sodat u die inligting kan voltooi.

Die Koop RekNo is die hoofrekening wat u kooperasie vir u geskep het.

Die kooperasie sal ook subrekeninge vir u skep. Skep nou 'n lyntjie vir elkeen van die
subrekeninge.

Rek is die finansiële Rekeningkode wat u aan hierdie kooperasierekening wil koppel.
Gebruik die 'dropdown' om 'n rekening te kies.

Indien u u Verskaffers in 'n aparte register huisves (ons beveel dit aan), dan kan u die
spesifieke Verskafferkode in die Verskaffer kolom naslaan. Indien u nie 'n aparte
register gebruik nie, dan laat u hierdie kolom sonder data.

Die Sentrum en Toewysings kan ook per subrekening gekies word. Dit laat u toe om
die data baie fyn te allokeer.

Die Kontantrekening kan ook van 'n 'dropdown' gekies word. Die transaksies wat by die
kooperasie aangekoop en kontant betaal is, sal die gespesifiseerde rekeningkode in
die kt-kant gebruik in plaas van die Rekeningkode. Die Verskaffer sal dus nie
gekrediteer word nie, maar wel u "kontant op hande"-rekening.

Die beskrywingskolom laat u toe om 'n nota in te sit om die subrekening te verduidelik.
Die produksoort is altyd 'n goeie opsie.

Indien u die "Ignoreer Betalings?" kolom merk, sal al die betalingstransaksies
geignoreer word. Dit word gewoonlik gedoen wanneer u ook u bankstaat intrek. Indien u
hierdie kolom nie merk nie, gaan u twee transaksies vir die betalings op u stelsel hê -
een wanneer die kooperasie ingetrek word EN een wanneer die bankstaat ingetrek
word.

Die Betalingsdokumente begin met spesifieke kodes. Definieer dit hier sodat die
stelsel weet hoe om die betalingstransaksies te identifiseer.

Al die data wat u van die kooperasie kry, is in hoofletters. Vir baie mense is dit moeilik
leesbaar. Deur die "Verander Hoofletters?" kolom te merk, sal die eerste karakter 'n
hoofletter bly en al die ander karakters kleinletters word.
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Gebruik u regspyl om die laaste paar kolomme te sien.
 

U kan die limiet van die subrekening hier invul. Hierdie inligting is net vir
volledigheidshalwe en word nie tans in die stelsel gebruik nie. Dit mag dalk later by die
begroting of kontantvloei gebruik word.

Die betalingsfrekwensie dui maar net hoe gereeld u die rekening moet vereffen. Dui die
aantal maande hier aan. indien u byvoorbeeld elke maand moet betaal, gebruik 12.
Indien u halfjaarliks moet betaal, gebruik 6, ens. 

Die beginmaand dui die eerste maand van die jaar wanneer u die rekening moet
vereffen. Indien u maand 3 gebruik en halfjaarliks moet betaal, sal u in Maart en
September u rekneing moet vereffen. Hierdie inligting word ook nog nie tans in die
stelsel gebruik nie, maar kan later by die begroting en kontantvloei ingewerk word.

1.7.2 Koppelings

Hierdie opsie laat u toe om al die transaksies wat u alreeds gekoppel het, te sien en te
kan verander.



Kooperasiestate18

© 2012 LPF Systems CC

Lys van al die betaande koppelings. Dubbel-kliek op een om dit te verander.

Verander die koppelings van 'n spesifieke transaksie. Hierdie opsie het voorrang bo
die Groepkode-opstelling. U kan dus dit gebruik om 'n spesifieke transaksie ALTYD na
hierdie koppelings te stuur.
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1.7.3 Groepkode-koppelings

Elke kooperasie groepeer hulle itemkodes in groepe. Al die verskillende make, kleure
en groottes skoene sal aan een groep behoort. U kan nou elke voorraaditem na hul
regte kodes allokeer, maar ons het gevind dat dit beter is om net die groepe reg te
allokeer. Daarvoor het ons dan ook vir elke kooperasie wat ons ondersteun, 'n
opstellings opsie te gee.

Ons hanteer net Kaap Agri in die voorbeeld, maar die ander kooperasies werk op
dieselfde manier.

Kies die menu opsies soos hieronder aangedui.

Die volgende skerm met al die groepe reeds ingevul, sal dan verskyn.
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Kies die regte Rekening, Sentrum en Toewysing vir elke lyntjie. elke kolom het 'n
'dropdown' om van te kies.

Ander opsies:

Indien u al die kodes wat u toegeken het, wil verwyder, gebruik die "Verwyder alle
Rekeninge" opsie. Dit sal NIE die groepe verwyder nie.

Indien u net die huidige lyntjie se kodes wil verwyder, gebruik die "Verwyder Rekeninge
van huidie lyn" opsie. Dit sal NIE die groepe verwyder nie.

Indien u geen groepe op u stelsel het nie of u wil u lys met die nuutste lys van die
kooperasie opdateer, gebruik die "Vanaf Txt lêer opsie. Kies die korrekte lêer en al die
groepkodes sal ingetrek word. Verseker net dat al u Rekening, Sentrum en
Toewysingskodes korrek ingevul is.

1.8 Aflaai

1. Epos
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1.8.1 Epos

LPF stuur maandeliks vir u die vorige maand se kooperasiestaat per epos. Ons
ontvang die state die aand van die 5de. U behoort u state die 6-7de van die maand te
kry.

Die epos bevat die gezipte lêer met u kooperasiestaat in. U hoef NIE die lêer te unzip
nie, aangesien die program dit self doen wanneer die lêer gelees word. U moet net die
aanhegsel stoor op 'n plek waar u dit weer maklik kan kry. Ons beveel aan dat u dit
sommer op die Desktop stoor, want daar is 'n lekker groot ikoon op die linkerkant wat u
kan gebruik. Wanneer u die lêer moet intrek, dan kan u weer op Desktop kliek om u lêer
te vind.

1.8.2 Portaal

U kan ook u inligting (en ouer state) van die LPF portaal verkry.

LPF Systems sal vir u u Username en Password per epos aanstuur. Indien u nie een het nie, kontak ons
gerus vir die inligting.
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Invoices sal 'n kopie toon van al die fakture wat ons al aan u gestuur het. U kan dit enige tyd aflaai vir
u rekorddoeleindes.
Statements sal 'n kopie toon van al die state wat ons al aan u gestuur het. U kan dit enige tyd aflaai
vir u rekorddoeleindes.
Coops sal 'n kopie toon van al die kooperasiestate wat ons al aan u gestuur het. U kan dit enige tyd
aflaai vir u rekorddoeleindes.
Data sal 'n kopie van u registrasie inligting, data, ens aantoon. U kan dit enige tyd aflaai vir u
rekorddoeleindes.
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