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Doel van dit document  
In dit document wordt toegelicht wat de gevolgen zijn van een periode afsluiting en hoe u deze  
uit kunt voeren. Een periode afsluiting verplaatst gegevens van een actieve administratie naar  
een archief.  

 
 
 
 
 

Periode afsluiting 
 

Inleiding  
Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen  
The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat u uw specifieke vragen met 
betrekking tot processen en/of onderdelen van The Nanny kunt onderzoeken en behandelen in de op uw 
organisatie afgestemde en ingerichte administratie(s). Mocht onderstaande informatie in uw situatie niet 
toereikend zijn, dan kunt u uiteraard contact opnemen met klantondersteuning: 0416 - 538 445 of 
help@saamn.nl   
 
Mocht uw situatie complexer zijn en/of om implementatie van processen vragen, dan adviseren wij u om een 
consultant in te schakelen. De consultant kan samen met u de administratie en processen doorlopen en 
bespreken. Onze consultant kan bovendien de inrichting van administraties, tijden en prijzen voor u 
verzorgen. Aan de inzet van een consultant zijn uiteraard kosten verbonden. Voor het bespreken van de 
mogelijkheden en/of het maken van een afspraak kunt u contact met ons opnemen via: 0416-538 444 of 
info@saamn.nl  
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1. Wat is een periode afsluiting?  

Een periode afsluiting is het opschonen van uw actieve administratie. Gegevens worden verplaatst van de 
actieve administratie naar een archief administratie. Deze kun u altijd raadplegen maar in de 
archiefadministratie kun u niet meer muteren. Een periode afsluiting kunt u vanaf een bepaalde datum laten 
uitvoeren. U kunt een periode afsluiting uitvoeren in een KDV/BSO-, Gastouder- en TSO-administratie.  

2. Gevolgen van een periodeafsluiting  

Een periode afsluiting brengt gevolgen met zich mee voor uw huidige administratie. Maakt u een bewuste 
keuze voordat u daadwerkelijk een archief aan gaat maken (periode afsluiting uitvoeren), houdt u daarbij 
rekening met het volgende:  

 U kunt niet meer factureren over de afgesloten periode.  

 In een archief kunt u niets meer veranderen.  

 In een archief administratie kunt u niet meer collectief wijzigen. Wanneer u in de archiefadministratie 

lijsten wil ophalen voor kinderen geplaatst in een bepaalde periode, zal hij de laatst gebruikte selectie 

gebruiken van voor de periode afsluiting. 

 In de huidige administratie kunt u niets meer veranderen over de afgesloten periode.  

 Van kinderen die zowel in het archief komen maar ook in de huidige administratie blijven, worden de 

trajectregels gesplitst op deze grens. De regels in het archief zullen wel zichtbaar blijven in huidige 

administratie maar kunnen niet meer worden veranderd, wanneer u bij de historie kinderen ervoor 

gekozen hebt om de ‘Historie trajectplanning verwijderen’ niet aan te vinken. 

 Alle stollingen in de afgesloten periode worden geëxporteerd. Dit is ook het geval als u geen 

boekhoudpakket gebruikt. U kunt deze later niet alsnog exporteren. De periode is immers afgesloten. Dit 

zelfde geldt voor het aanmaken van incassobestanden.  

 Alle stollingen waarvan de boekingen (een deel of alle) of de factuurdatum in de af te sluiten periode 

vallen, worden meegenomen in het archief. Deze moeten dus ook geëxporteerd zijn. 

Stollingen kunnen echter over de archiefdatum gaan. Deze blijven ook de huidige administratie staan.  

 Het afsluiten van een periode neemt enige tijd in beslag, vooral als u meerdere maanden afsluit. 

3. Noodzakelijk voorafgaand aan het uitvoeren van een periode afsluiting 

U dient een aantal noodzakelijke stappen te doorlopen voordat u aanvangt met het uitvoeren van een periode 
afsluiting.  
 

   Maak een reserve kopie van de administratie waarop u de periode afsluiting uit wilt gaan voeren. 

   Herfacturatie: voer een facturatie  over het  afgelopen jaar/jaren uit om te controleren of er geen verschil 

facturen worden aangemaakt. Indien dit wel het geval is dient u te bepalen of deze opgeslagen dienen te 

worden.  

   Factureer meerdere maanden afzonderlijk. Een of meerdere maanden in het verleden, de huidige maand 

en een maand in de toekomst in de huidige administratie. Doe dit ook na de periode afsluiting en 

vergelijk het resultaat. Die facturatie moet hetzelfde resultaat geven als voor de afsluiting.  

   Controleer in de financiële administratie of bij alle stollingen de vinkjes bij de incasso’s en bij de Export  

aanstaan, indien dit niet het geval is, dan dient u dit aan te passen. Hiermee voorkomt u dat de 

periodeafsluiting hierop vast loopt. U kunt dit aanpassen door de maanden om de beurt te openen en de 

vinkjes aan te zetten. Volgt u hiervoor de volgende stappen:  

a. Ga naar Financieel   financiële administratie .  

b. Ga op de maand staan waar de facturen zijn aangemaakt.  

c. Klik op het icoontje van de export of van incasso.  

d. In het scherm van de export of incasso, klikt u op het blauwe correctie pijltje ( ) rechts bovenin het 

    scherm.  

e. De melding ‘Weet u zeker dat u correcties wilt gaan aanbrengen in de stollingen’ verschijnt. Na 

 bevestiging wordt het scherm van de stollingen geopend.  
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 LET OP: Heeft u meerdere administraties? U kunt maar in één administratie tegelijk                           

                   een periodeafsluiting doen. 
 
 

f.  Zet in dit scherm bij de stollingen de vinkjes aan, waar deze niet aanstaan.  

g. Klik op Opslaan.  

h. De mutaties worden opgeslagen  nadat de reden en wachtwoord is ingevoerd. (Zie ook de handleiding    

‘Zelf vinken bij stollingen aan of uitzetten’).  

   Er wordt om een system administrator wachtwoord gevraagd. Zorg ervoor dat u dit wachtwoord bij de   

hand hebt, of dat uw systeembeheer dit voor u kan invoeren. Wanneer u gebruik maakt van een server 

op afstand dan dient u voordat u een periode afsluiting gaat uitvoeren contact met uw systeembeheerder 

op te nemen. Hij zal dan het wachtwoord aan u geven of voor u invoeren. 

   Controleer of er geen gebruikers in de administratie ingelogd zijn op het moment dat u de periode 

afsluiting uit wilt gaan voeren.  

      Heeft u een versie van The Nanny lager dan 4.3.2? Zorg dat u eerst de update uitvoert naar de nieuwste 

versie van The Nanny (op onze website vindt u hierover informatie: www.the-nanny.nl, 

Klantondersteuning, updates) 

4. Periode afsluiting uitvoeren 

             
 
 
 
 
 
 Nadat u de noodzakelijke stappen, beschreven in hoofdstuk 3, genomen heeft kunt u de periode  
 afsluiting uit gaan voeren via onderstaande stappen:  

 
1.  Ga naar Bestand  Archief  Periode afsluiting, het scherm op de volgende pagina wordt geopend:   
 

      
 

http://tecsoftdownloads.nl/Vinken%20uitzetten.pdf
http://www.the-nanny.nl/
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 LET OP:  Wanneer er op of na de datum van periode afsluiting, producten, groepen  

                  (gastouders), locaties, scholen, contracthouders en soort plaatsen nog niet gekoppeld 
                  zijn, dan worden deze verwijderd uit de actieve administratie. Wilt u deze in de          

                  toekomst alsnog gaan gebruiken, zorg er dan voor dat de vink UIT staat in het scherm 
                  van stap 4, waarin wordt gevraagd welke zaken u wilt verwijderen.  

  
 
 

2.  Voer de maand en het jaar in van de af te sluiten periode (zie onderstaand voorbeeld). Deze periode kan 
logischerwijs niet in de toekomst liggen. Ook kunt u niet kiezen voor een periode die al eerder afgesloten 
is. U kunt een bepaalde periode dus maar een keer archiveren. 

 

3.  Voor de af te sluiten periode, dient u een  herfacturatie te doen. Het is mogelijk om de herfacturatie 

tijdens de periode afsluiting te doen. We adviseren echter de herfacturatie voor de periode afsluiting te 

draaien en dit over te slaan bij de werkelijke periode afsluiting (in dat geval vinkt u herfacturatie NIET 

aan). 

 

4.   Opschonen in huidige administratie.  

 
 
 

 
 
 
 

 Alle gegevens van de huidige administratie worden naar het archief gekopieerd. 

De volgende gegevens worden opgeschoond in de huidige administratie:  

 Kinderen die geen planningsregels en/of factuurregels hebben na de af te sluiten periode.  

 Ouders met enkel kinderen die geen planningsregels en/of factuurregels hebben na de af te sluiten 

 periode.  

 Contracthouders: alle contracthouders die niet zijn gekoppeld aan een financiële bijdrage en/of aan 

 kinderen die planningsregels hebben na de af te sluiten periode.  

 Groepen en Locaties: alle groepen en locaties die niet gekoppeld zijn aan kinderen die geplaatst zijn 

 na de af te sluiten periode. Indien er een centrale inschrijfadministratie is, is het niet mogelijk om 

 groepen en locaties op te schonen.   

 Producten: alle producten die niet gekoppeld zijn aan plaatsingstypes en/of kinderen die geplaatst zijn 

 na de af te sluiten periode.  

 Soort plaatsen: alle soort plaatsen die niet gekoppeld zijn aan kinderen die geplaatst zijn na af te 

 sluiten periode.  

 Scholen: Alle scholen die niet gekoppeld zijn aan kinderen die geplaatst zijn na de af te sluiten 

 periode 

Alle andere gegevens worden volledig behouden. 
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 LET OP:  Wanneer u gebruik maakt van de functie ‘E-mail sturen wanneer het strippensaldo 

 van een kind onder het minimum komt.’ is het belangrijk om de extra factuurregels 
 te laten  staan. Dit omdat  het ‘mailen onder minimum strippenkaart’ kijkt naar de 
 extra  factuurregels. Deze instelling kunt u aan- of uitzetten via: Systeem  
 Instellingen    Correspondentie  TSO  ‘E-mail sturen wanneer het 
 strippensaldo van  een kind  onder het minimum komt.’ 

 
 

 
 

5.  Historie kinderen 
 
 
 
 
 
 
 
 In de schermafbeelding hierboven staan de vinkjes aan bij de extra factuurregels, weekplanning en de 
 realisatieplanning. Indien u de vinkjes aan laat staan, dan worden de regels verwijderd uit de huidige 
 administratie. Het vinkje bij ‘Historie trajectplanning verwijderen’ staat niet aangevinkt, in dit geval blijven 
 de trajectregels zichtbaar in uw huidige administratie. Deze regels zijn dan uitgegrijsd en kunnen niet 
 meer gemuteerd worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.   Nadat u stap 1 tot en met 5 heeft uitgevoerd, dient u het  SA (system administrator) wachtwoord in te        

voeren welke u van uw systeembeheerder heeft ontvangen. 

7.  Klik op Volgende. Het scherm opent zich waarin wordt aangegeven welke kinderen verwijderd worden uit                   

de administratie. Hier kunt u desgewenst nog kinderen selecteren die alsnog behouden moeten blijven in 

de huidige administratie. 

 

 
LET OP: Bij de periode afsluiting en het bepalen of gezinnen verwijderd kunnen worden  

   uit de actuele administratie zijn kinderen het uitgangspunt. De periode afsluiting  is 
 gebaseerd op de plaatsing en factuurregels bij de kinderen en zal aan de hand van 
 die gegevens bepalen of een gezin wel of niet in de administratie van The Nanny moet 
 blijven. Indien bij de ouders extra factuurregels zijn aangemaakt (bijvoorbeeld inschrijf- 
 of administratiekosten) zal bij de periode afsluiting in de lijst ‘voorstel voor te 
 verwijderen kinderen/gezinnen’ dit gezin wel vermeld worden als de kinderen geen 
 plaatsing of extra factuuregels hebben na de af te sluiten periode, ook al loopt de  
 extra factuurregel van de ouder nog na de af te sluiten periode. U dient deze kinderen 
 bij de periode afsluiting, in de lijst ‘voorstel om te verwijderen’ aan te vinken, zodat de 
 debiteur/het gezin in uw administratie blijft bestaan.  

 

 

 

8. Klik op OK, u wordt gevraagd of u wilt bevestigen dat u de periode wilt afsluiten. In het bovenste deel van  

 het scherm krijgt u een overzicht van de bewerkingen die zullen worden gedaan. Leest u bovendien de  

 disclaimer onderin het scherm.  

9. U kunt het document opslaan door rechtsboven op het icoontje van de diskette te klikken (zie 

onderstaand voorbeeld), en\of door het document uit te printen. Vink bij akkoord de keuze links onderin 

het scherm,  en klik vervolgens op OK. 
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LET OP:  In een archiefadministratie kunt u geen wijzigingen aanbrengen.  

 
 

 
 

10.   The Nanny geeft vervolgens een overzicht van de voortgang bij het maken van de periode afsluiting.  

Het systeem meldt eventueel of er verschilboekingen zijn aangetroffen. Tijdens de archivering, wordt 

onder meer:  

  Gecontroleerd of er verschilboekingen zijn (herfacturatie).  

  De mogelijkheid bestaat dat het systeem vraagt of niet-geëxporteerde stollingen alsnog moeten 

worden geëxporteerd. Kies hier Ja. Stollingen moeten geëxporteerd zijn om in het archief opgenomen 

te kunnen worden. Er wordt vervolgens naar een peildatum van de actieve machtigingen gevraagd 

om de betalingscondities te  bepalen. Voer daar een datum in. Deze kunt u zelf bepalen. Er wordt 

gevraagd waar de export bestanden opgeslagen kunnen worden. Kies hiervoor bijvoorbeeld uw 

bureaublad en klik vervolgens op OK. De exportbestanden worden aangemaakt. Vervolgens wordt er 

een bevestiging  getoond, klik hier op JA. Vervolgens zal de periodeafsluiting door gaan. 

  Een reservekopie gemaakt, waar u op terug kunt vallen als er iets fout gaat. Het systeem vraagt om 

de locatie waar de reservekopie neergezet moet worden.  

11.  Tijdens de stap ‘Archief maken’ wordt de gemaakte reservekopie ingelezen als archiefadministratie. Als 
    deze stap succesvol is verlopen, komt de volgende melding in beeld: 
 

   
 
   U dient hier op OK te klikken en daarna zal de periode afsluiting worden hervat. 

5. Controles na de periode afsluiting 

Voert u na het uitvoeren van een periode afsluiting controles uit. Bijvoorbeeld op verwijderde kinderen. 
Daarnaast is een belangrijke controle in de opgeschoonde administratie het factureren van dezelfde maanden 
als u voorafgaand aan de periode afsluiting heeft gedaan (zie hoofdstuk 3, punt 3) De facturatie moet 
hetzelfde resultaat geven als voor de afsluiting. Het is mogelijk dat in wijzigingsregels van producten en 
‘codes’ bepaalde velden (bijv. percentage en/of min/max per maand uit het verleden anders gevuld staan dan 
op de kaart staat aangegeven. Dit geeft verschilfacturen. U kunt dit corrigeren middels het toevoegen van een 
wijzigingsregel op dezelfde datum als de eerste wijzigingsregel. 

6. Het archief 

U kunt het gemaakte archief later altijd openen en inzien. Voordat u de archiefadministratie kunt openen moet 
u dit eerst instellen via Systeem  Gebruikersrechten (rechten instellen voor deze nieuwe administratie). 
Via Bestand  Administratiebeheer kunt u het archief openen.  
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