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Doel van dit document  
Met dit document kunt u een bestanden exporteren uit The Nanny en een koppeling tussen  
The Nanny & iMUIS tot stand brengen.  

 
 
 
 
 

Koppeling met iMUIS  
 

Inleiding  
U heeft de online boekhoudsoftware van iMUIS aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en 
iMUIS tot stand brengen. 
 
Een koppeling tussen The Nanny en iMUIS kent twee mogelijkheden. U kunt bestanden maken met gegevens 
uit The Nanny en deze importeren in iMUIS. Daarnaast kennen we module die een automatische koppeling 
tussen The Nanny met iMUIS omvat. Deze koppeling biedt u diverse voordelen. Zo worden uw facturen direct 
naar iMUIS geëxporteerd. Bovendien heeft u in The Nanny altijd zicht op de laatste stand van zaken met 
betrekking tot de betalingen die in iMUIS zijn verwerkt. Neemt u voor meer informatie over deze module contact 
op met ons op via: 0416 - 538 444 of verkoop@tecsoft.nl.  
 
Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen 
The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, mocht onderstaande informatie in uw situatie 
niet toereikend zijn, dan kunt u uiteraard contact opnemen met klantondersteuning: 0416 - 538 445 of 
support@tecsoft.nl.  
 
Voor vragen over iMUIS kunt u terecht bij de afdeling Consultancy van MUIS Software via: 0251 - 241 641 of 
support@muis.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 verkoop@tecsoft.nl. 
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1. iMUIS installeren  

U ontvangt van MUIS Software een installatie pakket. U kunt iMUIS installeren door de installatie wizard te 
volgen.  
 

Controleert u voordat u iMUIS of The Nanny gaat updaten de versie nummers van beide pakketten.  
iMUIS versie 4.2.3 of hoger dient u te combineren met The Nanny versie 4.2.11.8 of hoger. 

2. Keuzes in werken met combinatie The Nanny & iMUIS 

The Nanny versie vanaf versie 4.2.11.8 kan een export verzorgen naar IMUIS vanaf versie 4.2.3. 
Zorgt u ervoor dat u van zowel The Nanny als iMUIS minimaal bovenstaande versies heeft geïnstalleerd als u 
wilt gaan werken met een combinatie van The Nanny & iMUIS. De export van gegevens tussen deze versies 
hebben wij uitgebreid getest en zullen we in dit document toelichten. Voor de overige aanpassingen en 
functionaliteiten van iMUIS in versie 4.2.3 verwijzen wij u naar MUIS software. 
 

U heeft twee mogelijkheden om gegevens uit The Nanny te exporteren naar iMUIS:  
 

1. U maakt gebruik van een automatische koppeling tussen beide pakketten.  

2. U maakt exportbestanden aan in The Nanny en leest deze met behulp van een masker in, in iMUIS.  
 

In deze handleiding wordt het leggen van een koppeling, het maken van exportbestanden en het inlezen met 

behulp van een masker toegelicht.  
 

Bij beide mogelijkheden heeft u de keuze om:  
 

A. PAIN bestanden aan te maken in The Nanny.  

B. PAIN bestanden aan te maken in iMUIS.  
 

Bij optie 2 worden bij een export de volgende bestanden voor u aangemaakt. Nieuw hierbij is dat vanaf  
The Nanny versie 4.2.11.8 een bestand met machtigingen wordt aangemaakt. De inhoud van de bestanden is 
afhankelijk van uw keuze voor optie A of B. Bij de automatische koppeling worden dezelfde gegevens 
geëxporteerd vanuit The Nanny en direct weggeschreven in de database van iMUIS. 
 

Bestandsnaam: Bestand omvat:  

deb.asc 
Alle debiteuren, met de gegevens zoals die tot op de dag van vandaag verwerkt zijn. 

Betalingsconditie wordt meegegeven op basis van gekozen peildatum.  

cred.asc 
Alle crediteuren met de gegevens, zoals die tot op de dag van vandaag verwerkt zijn, 

en één in te stellen betalingsconditie.  

boeken.asc 

Alle bij de export geselecteerde facturen.  

Bij optie A kunt u er bovendien voor kiezen incassofacturen af te boeken in  

The Nanny. In dat geval worden de boekstukken met ‘incasso onderweg’ in het 

memoriaaldagboek meegenomen.  

mtd.asc Alle machtigingen die op de peildatum actief zijn. Bij optie A (PAIN in The Nanny) 

kunt er ervoor kiezen de machtigingen niet te exporteren. Let op: wij exporteren 

uitsluitend machtigingskenmerk, datum ondertekening en type (eenmalig of 

doorlopend). De status en/of einddatum zullen nooit (kunnen) worden geëxporteerd. 

iMUIS kent geen ‘ingangsdatum’. 

OpenstD  Optie A: Dit bestand wordt aangemaakt maar blijft leeg.  

Optie B: In dit bestand wordt de voorselectie van incasso opdrachten opgenomen.  

 

De keuzes legt u vast in de instellingen. Via: Systeem  Instellingen  Financieel dient u zowel het tabblad 
‘Export’ als ‘PAIN’ in het geheel door te nemen en voor uw eigen organisatie te vullen. Hier geeft u niet alleen 
uw persoonlijke keuzes aan maar geeft u bijvoorbeeld ook aan welke grootboeken gebruikt moeten worden 
voor debiteuren, crediteuren en de betalingscondities. 
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3. Gegevens controleren in The Nanny & iMUIS 

Om ervoor te zorgen dat u gegevens uit kunt wisselen van The Nanny naar iMUIS dient u rekening te houden 

met het volgende:  

 

 Controleert u of de volgende gegevens in The Nanny overeen komen met de gegevens in iMUIS:  

o grootboeknummers (als het grootboeknummer van debiteuren bijv. in iMUIS 1200 is dan moet in  

The Nanny ook 1200 worden ingevuld.)  

o debiteurennummers 

o crediteurennummers 

o verkoopdagboek, inkoopdagboek en memoriaal incasso dagboek 

o betalingscondities debiteuren en crediteuren.  

Als deze gegevens niet overeen komen krijgt u problemen bij de export van de factuur gegevens.  

 iMUIS kent een standaard inrichting voor grootboek-, debiteur- en crediteurnummers:  

o grootboeknummers:           0 –   9.999 

o debiteurnummers:     10.000 – 19.999 

o crediteurnummers:    20.000 –  

 In The Nanny kunnen debiteurnummers lopen van 10.000 – 810.000. Bij bovenstaande inrichting zullen 

uw crediteurnummers dus conflicteren met uw debiteurnummers. Wij adviseren dan ook om de bepaling 

van de crediteurnummers in iMUIS te laten starten vanaf 900.000. U kunt deze aanpassing zelf verzorgen. 

 Indien u verder wilt gaan dan alleen het gebruik van grootboeknummers en ook wilt gaan werken met 

kostenplaatsen en/of kostendragers adviseren wij u vooraf de mogelijkheden te bekijken en overleggen  

met iMUIS. 

 Let u er op dat in The Nanny niet dezelfde debiteurnummers gebruikt worden in verschillende 

administraties. Mocht dit wel het geval zijn, dan dient dit aangepast te worden.  

4. Automatische koppeling tot stand brengen 

Uiteraard kunt u enkel de automatische koppeling tussen The Nanny & iMUIS tot stand brengen wanneer u 
beschikt over de module.  
 
U kunt een automatische koppeling met iMUIS tot stand brengen waarmee gegevens eenvoudig kunnen worden 
geëxporteerd en u de mogelijkheid heeft betalingsgegevens in The Nanny in te zien. Om de koppeling met 
iMUIS te activeren dient u in The Nanny eerst een aantal instellingen aan te passen. 
 
Via het menu Systeem  Instellingen  Financieel  Export dient u te kiezen voor automatisch invoegen in 
iMUIS. Daarna dient u de volgende zaken te controleren/in te vullen: 
 
Het administratienummer van iMUIS. 
1.         Blader naar de map ‘iMUIS’ en selecteer de submap ‘.exe’. Neemt u contact met uw 

systeembeheerder indien deze map bij u niet zichtbaar is.  

4.1 Gebruikersnaam en wachtwoord 

Voor de koppeling is het noodzakelijk dat The Nanny  gebruiker een gebruikersnaam en wachtwoord heeft in 
iMUIS.  
 
Hierbij dient u rekening te houden met het volgende:  

 

 De gebruiksnamen en wachtwoorden voor The Nanny en iMUIS moeten identiek zijn. Maakt u hiervoor de 

benodigde gebruikersnamen en wachtwoorden aan in iMUIS.  

 Kiest u er in iMUIS niet voor om het wachtwoord na enige tijd verplicht te wijzigen.  

 De gebruikersnamen in The Nanny en in iMUIS mogen niet met een hoofdletter beginnen en moeten 

minimaal uit 6 posities bestaan. 
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4.2 Instellingen in iMUIS 

Voor een goede werking met het koppelen van The Nanny is het belangrijk dat de optie: ‘Boeken op een 
datum die buiten de periode valt toestaan’ in iMUIS is ingeschakeld. Gaat u hiervoor naar: Algemeen  
Gebruikersbeheer  tabblad ‘Opties’ in de map ‘Boeken’.  
 

 
 
Wanneer deze optie niet aanstaat, zullen boekingen in iMUIS vanwege datum/periode controle niet verwerkt 
kunnen worden en zal de koppeling tussen The Nanny en iMUIS mislukken. 

4.3 Uitvoeren automatische koppeling  

Volgt u de volgende stappen om factuurgegevens vanuit The Nanny naar iMUIS te exporteren met de 
automatische koppeling:  
 
1. Menu Financieel  Financiële administratie  klik op de knop met het iMUIS icoon.  

2. Vinkt u nu een stolling aan en klik op ‘OK’. De gegevens worden nu direct geëxporteerd naar iMUIS.  

 
Bij de automatische koppeling tussen The Nanny en iMUIS worden, voordat de exportgegevens direct in de 
administratie van iMUIS worden weggeschreven, een aantal basis controles uitgevoerd op de te exporteren 
gegevens. Houdt u er rekening mee dat de automatische controles in drie stappen extra tijd vragen bij het 
exporteren. 
 
Als bij de controle ‘problemen’ worden gevonden, krijgt u hiervan een melding en wordt de export gestopt. Er 
vindt nog geen export plaats. Vervolgens kunt u de waarde, aangegeven in de melding, aanpassen in  
The Nanny of iMUIS. Na de aanpassingen kunt u opnieuw exporteren.  
 
Wanneer de controles per stap zijn geslaagd zal direct de daadwerkelijke export van gegevens naar de iMUIS 
database plaatsvinden.  
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De uitgevoerde controles zijn niet sluitend, maar zullen de meest voorkomende ‘problemen’ opsporen voordat 
de daadwerkelijke export plaats vindt. Het is dus mogelijk dat u in incidentele gevallen geen meldingen krijgt in 
de controlefase, maar uiteindelijk wel in de exportfase. In dat geval is er een situatie gevonden waardoor de 
automatische export niet afgerond kan worden. Het gedeelte van de gegevens voordat de ‘foutieve’ waarde 
gevonden is, is dan al wel ingelezen in de iMUIS database. De overige gegevens niet. Afhankelijk van het 
moment van de ‘stop’ dient u te overwegen om een back-up terug te plaatsen van iMUIS. Afhankelijk van de 
fout dient u een aanpassing in MUIS en/of The Nanny uit te voeren waarna u de export opnieuw kunt uitvoeren. 
 
Is onduidelijk waar de export op vast is gelopen, lees dan exportbestanden in, in iMUIS (zie hoofdstuk 8, pagina 
8 voor een uitleg). iMUIS zal dan alle records inlezen, met uitzondering van de foutieve, en daarbij een meer 
gedetailleerde melding kunnen geven. 
 
Aan het einde van een export krijgt u de vraag ‘is het gelukt’: bevestig dit altijd (tenzij het een proefimport is 
geweest). Daarmee voorkomt u dat u een volgende keer de gegevens niet naar iMUIS kunt exporteren.  

4.3.1 Controle stappen 

Het controleren en het daadwerkelijk wegschrijven van gegevens in de administratie van iMUIS vindt plaats in 
drie stappen:   
 
Stap 1: Controle en directe import van debiteuren en crediteuren in iMUIS 

 Debiteuren:  

o Is er een geldige postcode gevuld?  

o Als er een actieve machtiging is voor incasso, zijn de velden IBAN en BIC gevuld?  

o Is het veld plaats gevuld? Dit veld is nodig voor het maken van juiste PAIN bestanden.  

 Crediteuren: is een geldige postcode gevuld?  

 
De controle van de postcode is beperkt tot een drietal (meest voorkomende) landen: Nederland, België en 
Duitsland. Het is daarom mogelijk dat u in de controlefase geen melding krijgt, maar dat u bij het daadwerkelijk 
exporteren van de gegevens een melding krijgt op basis van de postcodes. In dat geval wordt de export 
afgebroken. Ook nu geldt dat u eerst de gegevens dient aan te passen in The Nanny voordat u de export 
opnieuw kunt uitvoeren. 
 

Stap 2: Controle en import van machtigingen 

Indien u er voor heeft gekozen machtigingen te exporteren worden ook daar nu controles op uitgevoerd,  

waarna de import plaats vindt in iMUIS. 

 Machtigingen: 

o Is datum ondertekening van vandaag of in verleden (nooit in toekomst)? 

o Bestaat het eigen IBAN nummer gevuld in The Nanny (Financiële instellingen  PAIN) ook in iMUIS? 

o Heeft het rekeningnummer het kenmerk ‘contract voor Standaard Europese Incasso’? 

Dit kunt u controleren in iMUIS: Tabellen  Bankieren  Bankrekening  tabblad Uitschrijven incasso 

(zie afbeelding pagina 7). 

 

Ook hier geldt dat een aantal basis controles uitgevoerd worden, die niet alle situaties kunnen uitsluiten.  

 
Stap 3: Controle en import van boekstukken en eventueel voorselecteren van incasso facturen 

 Boekingen: bestaat het boekstuk al in iMUIS?  

 Wanneer PAIN in iMUIS wordt aangemaakt en facturen worden voorgeselecteerd voor incasso:   

o Staat het bankrekeningnummer ook open voor uitschrijven incasso?  

o De factuur is gekoppeld aan een machtigingsID. Bestaat deze in iMUIS? (Dit is niet het geval als u bij 

export een andere peildatum heeft gekozen dan bij het aanmaken van de factuur.) 

o Is de machtiging niet geblokkeerd in iMUIS? 

 
Ook hier geldt dat een aantal basis controles uitgevoerd worden, die niet alle situaties kunnen uitsluiten. 
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4.4 Debiteurenbeheer 

The Nanny kent het scherm Financieel  debiteurenbeheer,  met daarin een overzicht van alle of alleen 
openstaande facturen. U kiest hierbij een periode op factuurdatum. 
Indien u werkt met de automatische koppeling is het niet mogelijk om in dit scherm facturen te voldoen of 
betalingsherinneringen te maken. Dit zijn acties die u in iMUIS uitvoert. Ook voor dit scherm geldt (net als in 
punt 5.5) dat uitsluitend de kolom ‘Factuur openstaand’ de betalingsinformatie uit iMUIS toont. Verwijder de 
andere kolommen uit het overzicht om verwarring te voorkomen. 

4.5 Openstaande posten bij de debiteur  

Wanneer de automatische koppeling gelegd is ziet u in het facturenscherm bij de ouder (Dossier  Facturen) 
de openstaande posten terug. In de kolom ‘Factuur openstaand’ ziet u de betalingsinformatie uit iMUIS terug. 
Wanneer deze kolom niet zichtbaar is kunt u deze toevoegen door op de kolom titels met de rechter muis knop 
te klikken en dan te kiezen voor Kolommen kiezen.   
 
Daarnaast ziet u ook de kolom ‘Factuur bedrag betaald’; wij raden u aan deze kolom te verwijderen. Hierin staat 
namelijk het bedrag uit The Nanny en niet uit iMUIS. U kunt de kolom verwijderen door op de kolom titel ‘Factuur 
bedrag betaald’ met de rechter muis knop te klikken en dan te kiezen voor Deze kolom verwijderen.   

5. Exportbestanden aanmaken en inlezen met masker in iMUIS 

Volgt u de volgende stappen om exportbestanden aan te maken in The Nanny en deze met behulp van een 
masker in te lezen in iMUIS:  
Bij  Systeem  Instellingen  Financieel   Export kunt u ook aangeven dat u exportbestanden voor iMUIS 
aan wilt maken.  
 
Voor het importeren van exportbestanden in iMUIS is een masker nodig. In de map waar bij u The Nanny  is 

geïnstalleerd is het actuele masker meegeleverd, behorende bij iMUIS versie. Kopieert u dit masker en plaats 

het in de map ‘Maskers’ van iMUIS. 

 

1. The Nanny: Exporteer uw financiële gegevens via het scherm financiële administratie. U kunt hierbij het 

 pad aangegeven waar de bestanden moeten worden opgeslagen.   

2. The Nanny: Als de exportbestanden zijn aangemaakt krijgt u een bevestigingsvraag of de export is gelukt. 

Voordat u  deze vraag beantwoordt voert u eerst de import in iMUIS uit.  

3. iMUIS: Open iMUIS, de iMUIS verkenner verschijnt, kiest u hier voor Algemeen  Inlezen.  

4. iMUIS: iMUIS opent automatisch de map ‘Maskers’. Selecteer hier het masker met de naam 

‘TheNanny.msk’. 

5. iMUIS: U start nu u de functie inlezen. En blader daarbij naar de map waar u de exportbestanden heeft 

opgeslagen. Nu start iMUIS het importeren van de bestanden zal iMUIS alle gegevens importeren. iMUIS 

geeft een verslag van waarschuwingen en/of foutieve records. U kunt de onverwerkte records bekijken. 

Nadat u aanpassingen heeft doorgevoerd in iMUIS kunt u de onverwerkte records verwerken. Voor meer 

informatie hierover en/of vragen verwijzen wij u naar het helpbestand of support van iMUIS. 

Na het importeren van de bestanden worden deze verplaatst naar een map ‘Ingelezen’ en krijgen ze een 

andere bestandsnaam waardoor u ze niet nogmaals kunt importeren. 

6. Als de import is geslaagd kunt u de bevestigingsvraag uit stap 2 in The Nanny bevestigen. De stolling zal 

worden gekenmerkt als geëxporteerd en de volgende keer niet meer in uw exportlijst zichtbaar zijn.  
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6. Exporteren machtigingen vanuit The Nanny  

Vanaf The Nanny versie 4.2.11.8 is het mogelijk om machtigingen van The Nanny te exporteren naar iMUIS 
versie 4.2.3 of hoger. Let u daarbij op het volgende:  
 

 Indien u PAIN bestanden in The Nanny aanmaakt kunt er ook voor kiezen om de machtigingen NIET te 

exporteren (Systeem  Instellingen  Financieel  Export).  

 Indien u in iMUIS PAIN bestanden aanmaakt dienen de machtigingen altijd te worden geëxporteerd. 

 De machtigingen in The Nanny en iMUIS verschillen op enkele punten onderling van elkaar. Zo kent iMUIS 

in tegenstelling tot The Nanny geen start- en einddatum van een machtiging. In iMUIS is een machtiging 

actief of geblokkeerd. Start- en einddata kunnen dan ook niet worden geëxporteerd. Let u er op dat indien 

u in The Nanny een machtiging beëindigd, u deze in iMUIS dient te blokkeren (Tabellen  Financieel  

Debiteuren  knop ‘machtigingen’). 

 De statussen van machtigingen kunnen niet geëxporteerd worden. Een status wordt immers aangemaakt 

op het moment dat u een PAIN bestand aan maakt. Dat betekent dat de status van de machtigingen in het 

pakket waar u de PAIN bestanden aanmaakt correct is. Een sluitende machtigingsadministratie in zowel  

The Nanny als iMUIS zonder het dubbel invoeren van gegevens is dus niet mogelijk. 

 Indien u PAIN bestanden in The Nanny aanmaakt kunt er ook voor kiezen om de machtigingen NIET te 

exporteren (Systeem  Instellingen  Financieel  Export). 

Zorg in dit geval voor een betalingsconditie zonder kenmerk ‘ incasso afgegeven’. Dit kenmerk zorgt er 

namelijk voor dat iMUIS (ongewenst) automatisch een machtiging bij een debiteur zal aanmaken. Bij de 

export zal dit meldingen kunnen geven. Wij adviseren u in iMUIS een betalingsconditie aan te maken met 

bijvoorbeeld omschrijving ‘ Incasso Nanny’ en zonder kenmerk ‘ Incasso afgegeven’. In The Nanny geeft 

u in de instellingen in welke betalingsconditie moet worden meegegeven aan debiteuren met incasso: 

Systeem  Instellingen financieel  Export  betalingsconditie Debiteuren  incasso. 

 

 

 LET OP: Bij een handmatige import wordt door iMUIS niet gecontroleerd of een record al bestaat.  

   Dat betekent dat als u bijvoorbeeld tweemaal de export bestanden maakt van dezelfde    
    facturen u deze ook dubbel kunt inlezen.  
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6.1 Inrichtingen in IMUIS voor export machtigingsadministratie 

Ook in iMUIS dient u vooraf een aantal zaken in te richten om de machtigingsadministratie te kunnen voeren:   

 

 Bankrekening incasso. Als u machtigingen wil exporteren naar iMUIS dient u in The Nanny instellingen uw 

bankrekening voor incasso in te geven (tabblad ‘PAIN instellingen’). In iMUIS dient dit rekeningnummer 

eveneens te bestaan en het kenmerk te hebben ‘contract voor Standaard Europese Incasso’  

(iMUIS  Tabellen  Bankieren  Bankrekening  tabblad Uitschrijven incasso). Let u erop dat het 

rekeningnummer bovendien niet geblokkeerd is voor incasso. 

 

 
 

 Inrichting betalingsconditie ‘Incasso’. Afhankelijk van de inrichting zal iMUIS bij betalingsconditie 

‘automatisch’ een machtiging aanmaken voor een debiteur. In dit geval kan een debiteur dan zowel een 

machtiging vanuit iMUIS als vanuit The Nanny krijgen. De machtiging vanuit The Nanny heeft altijd een 

datum ondertekening. Indien u dit als verplicht kenmerk meegeeft bij de betalingsconditie voorkomt u dat 

er door iMUIS een 2e machtiging wordt toegevoegd. (iMUIS  Tabellen  Algemeen  Betalingsconditie 

 tabblad Betalingsconditie). 
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 Peildatum. Bij het exporteren krijgt u een extra scherm ‘Peildatum’. Deze wordt gebruikt om te bepalen of 

een ouder wel/niet een incassomachtiging heeft afgegeven en dus welke betalingsconditie geldt. 

Let erop dat u bij het kiezen voor de peildatum dezelfde peildatum hanteert voor de incasso die u ook 

gebruik heeft bij het factureren. 

Stel een ouder heeft een incasso machtiging afgegeven per 1 april; voor april maakt u een factuur aan met 

kenmerk incasso. U exporteert met peildatum 15-3. De machtiging zal dus niet worden geëxporteerd op 

basis van deze peildatum. Het voorselecteren van facturen is hierdoor niet mogelijk omdat de machtiging 

nog niet in iMUIS bestaat. 

7. Aandachtspunten wanneer u kiest PAIN bestanden aan te maken in iMUIS 

 Memoriaal dagboek. Wanneer u PAIN bestanden aanmaakt in iMUIS mag de optie ‘afboeken van 

incassofacturen in een in te stellen memoriaal dagboek’ niet aangevinkt staan in The Nanny (Systeem  

Instellingen  Financieel  PAIN). Wanneer u deze optie aan heeft staan zouden de facturen immers 

dubbel afgeboekt worden.    

 IBAN ingevuld staan. Ondanks dat u geen PAIN bestand aanmaakt in The Nanny wordt in de export naar 

iMUIS 4.2.3 of hoger wel uw IBAN meegenomen. Bij het voorselecteren van de incassofacturen heeft 

iMUIS het IBAN nodig welke gebruikt wordt als incassorekening. Zorg ervoor dat uw IBAN gevuld staat in 

The Nanny (Systeem  Instellingen  Financieel  PAIN).  

Ook dient uw IBAN ingevuld te zijn in iMUIS (iMUIS verkenner  Bankieren  Bankrekeningnummer) en 

dient deze rekening niet geblokkeerd te zijn voor incasso kenmerk te hebben ‘contract voor Standaard 

Europese Incasso’ (zie afbeelding op pagina 7 van dit document.) 

 Verwerkingsdatum. Tijdens het proces van exporteren krijgt u op het moment van ‘Voorselecteren van 

incassofacturen’ een scherm waarbij u een verwerkingsdatum voor incasseren kunt ingeven. Wij stellen 

een datum voor op basis van de instelling: ‘Doorlopende machtigingen’ (Systeem instellingen  

Financieel  PAIN  ‘Verwerkdatum doorlopende incasso’). U kunt deze datum bij de export nog 

aanpassen.  

Op het moment van het uitschrijven van het incassobestand wordt door iMUIS bepaald wat de eerst 

mogelijke uitvoerdatum van de incasso is. Indien de openstaande post op een latere datum staat 

geagendeerd, wordt deze datum in acht genomen. Indien de gewenste uitvoerdatum voor de eerst 

mogelijke uitvoerdatum is geagendeerd, dan wordt de eerst mogelijke uitvoerdatum als uitvoerdatum 

genomen. Voor Standaard Europese incasso’s volgt iMUIS de termijn voor een eerste incasso van een 

doorlopende of eenmalige machtiging 5 werkdagen. Voor een vervolgincasso is de termijn 2 werkdagen. 

 Indien u bij de automatische koppeling en/of import van de gegevens in iMUIS de volgende (MUIS)melding 

krijgt: ‘iMUIS kan niet bepalen welke incassomachtiging is toegestaan voor debiteur XXXX 

Geef bij uw bankrekening op welk incassocontract u bij de bank heeft en vul in de tabel betalingsconditie 

bij de betalingsconditie voor incasso ‘Soort incassomachtiging bij nieuw aan te maken machtigingen’   

kunt u het volgende controleren en aanpassen: 

o indien u incasso verzorgt in iMUIS dient u uw bankrekening voor incasso juist in te stellen. Zie pagina 

8 van dit document, iMUIS  Tabellen  Bankieren  Bankrekening  tabblad Uitschrijven incasso. 

o indien u in The Nanny incasso uitvoert zorg in iMUIS voor een betalingsconditie zonder kenmerk 

‘incasso afgegeven’ (zie het laatste punt op pagina 7 van dit document) en maak in The Nanny de 

keuze om machtigingen niet te exporteren 

8. Overige aandachtspunten exporteren in het algemeen  

 Oude bank/gironummer. Vanaf The Nanny versie 4.2.11.8 wordt bij het exporteren van de gegevens van 

debiteuren naar iMUIS het oude bank-/gironummer niet meer geëxporteerd, uitsluitend IBAN en BIC gaan 

mee in de export. 

 Naam debiteur. Vanaf The Nanny versie 4.2.11.8 is het mogelijk om zelf in te stellen hoe het veld ‘naam’ 

van de debiteur in iMUIS wordt gevuld. Standaard wordt deze gevuld met naam rekeninghouder. Het is 

vanaf deze versie ook mogelijk om  te kiezen voor een drietal combinaties van voorletter, voorvoegsel en 

achternaam. (Systeem  Instellingen  Financieel  Export). 
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 Creditfactuur. Een creditfactuur wordt geëxporteerd naar iMUIS; het boekstuk krijgt het kenmerk 

‘storno/creditnota’. Het iMUIS veld ‘hoort bij factuur’ wordt niet gevuld. U kunt indien gewenst dit in het 

boekstuk zelf koppelen aan een factuur.  
 Creditfactuur & optie A. Bij optie A (PAIN bestanden aanmaken in The Nanny) en ‘afboeken incasso 

facturen’ wordt de oorspronkelijke incassofactuur afgeboekt in het memoriaaldagboek. Een creditfactuur 

wordt niet afgeboekt. Let u erop dat u zelf nog een tegenboeking in het memoriaaldagboek dient te maken. 
 Creditfactuur & optie B. Bij optie B (PAIN bestanden aanmaken in iMUIS) worden incassofacturen 

voorgeselecteerd voor incasso. The Nanny behandelt iedere factuur als een enkelvoudige incasso er wordt 

dus niet ‘automatisch verzameld’. Een creditfactuur wordt niet voorgeselecteerd en dus niet automatisch 

verrekend. U dient dit bij uitschrijven incasso’s zelf aan te passen. 

 Directe financiële bijdrage. Indien u werkt met een directe financiële bijdrage kunt u het kenmerk 

openstaande posten bij een debiteur in iMUIS laten vullen door een referentienummer zoals het 

beschikkingsnummer. In The Nanny geeft u bij de contracthouder aan dat het de belastingdienst betreft 

(Menu Financieel  Invoer contracthouders  Belastingdienst  tabblad financieel: ‘Kenmerk 

belastingdienst’). Bij de financiële gegevens van de ouder kunt u de directe bijdrage vullen en geeft u bij 

veld ‘Extern referentienummer’ het beschikkingsnummer in. Bij export zal nu het ‘extern referentienummer’ 

in iMUIS gevuld worden bij Tabellen  Financieel  Debiteur  Financieel  ‘kenmerk voor openstaande 

posten’. Het voordeel hiervan is dat bij telebankieren in iMUIS kunnen nu betalingen worden afgeboekt op 

dit kenmerk. 

 Bij de automatische koppeling tussen The Nanny en iMUIS worden, voordat de exportgegevens direct in 

de administratie van iMUIS worden opgenomen, een aantal basis controles uitgevoerd op de te exporteren 

gegevens. Hierdoor neemt de export extra tijd in beslag. Bij het maken van exportbestanden worden deze 

controles vooraf niet gedaan. Het exporteren gaat hierdoor sneller. Bij het inlezen van de bestanden in 

iMUIS, zal iMUIS de controles doen en eventueel melding doen van gevonden fouten. Via o.a. Tabellen  

Debiteuren  Onverwerkte regels of tabellen  Onverwerkte tabellen  Boekingen kunt u correcties 

aanbrengen in iMUIS en daarna alsnog de records verwerken. 

Het voordeel van een automatische koppeling is dat als bij de controle blijkt dat ouder in toekomst wel een 

machtiging heeft en op dit moment nog geen IBAN, The Nanny dit zal uitlezen uit de wijzigingsregel van 

de ouder. Bij het maken van de exportbestanden kunnen we dit niet en zal dus altijd het IBAN zoals nu 

gevuld op de ouderkaart worden meegenomen. Bij het werken met de exportbestanden adviseren wij om 

IBAN en BIC dus altijd te vullen met een wijzigingsdatum van nu, zodat deze direct bij de ouder bekend is 

en geëxporteerd zal worden. 
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