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Brexit
Zoals u al via de media heeft kunnen vernemen wordt de Brexit op 1 januari 2021 van kracht.
Wat moet u doen in Wings?

Aanpassen landcode GBP
Zoek via Basis – Hulpbestanden – Landen naar landcode GB en blank het vakje Europese unie uit.
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Editoriaal

Aanpassen klanten — leveranciers
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Via Basis – Klanten / LeveranciersUitbreidingscokan u snel nakijken welke klanten / leveranciers een adres in Groot
-Brittannië hebben. de
Het volstaat om op Zoeken
te klikken en in het tabblad Filter landcode GB in te brengen; klik op
Thuiswerken
het tabblad Zoeken om het resultaat
van de zoekactie te zien.
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FAQ’s
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In de basisgegevens van de Britse klanten / leveranciers dient u het BTW-regime op Import/Export te
plaatsen:

Opm.: in geval van een groot aantal Britse klanten / leveranciers kan u via onze helpdesk
(support@wings.be) de instructies aanvragen om de aanpassing automatisch te laten verlopen.

Update 8.60
Onze nieuwste versie met de nodige updates voor 2021 is vanaf nu beschikbaar en kan opgeladen
worden via Help – Update Wizard.
Het paswoord van 09/2020 is nog steeds van toepassing.
Een overzicht van de nieuwigheden vindt u op onze website. https://wings.be/nl/klantenzone/
updates/

Jaarafsluiting 2020
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Editoriaal

U gebruikt ook Wings Logistiek? Controleer vooraf dat u ook in 2021 orders en facturen kan ingeven.
Dit kan enkel indien januari 2021Uitbreidingscobinnen de actieve boekjaren valt.
de
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Van start in 2021: wat u nu reeds kan doen
Controleer via
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Thuiswerken
- tab

-tab

of 01/2021 binnen het bereik van de 2 actieve boekjaren valt.
FAQ’su het eerste actieve boekjaar af te sluiten. Meer informatie omIndien dit niet het geval is; dan dient
trent de jaarafsluiting via https://www.wings.be/jaarafsluiting
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Bereikbaarheid helpdesk december 2020
De helpdesk van Wings is ook op 23, 24, 28, 29, 30 en 31 december bereikbaar, maar enkel via email naar support@wings.be. Op die manier kunnen wij onze medewerkers optimaal inzetten zodat zij
uw vragen tijdens de support-uren zo vlot mogelijk kunnen opvolgen.
V.U. Mark Sprengers — Probastraat 7 Blok A — 2235 Westmeerbeek
Niets uit deze uitgave mag op om het even welke manier gereproduceerd worden zonder voorafgaande geschreven toestemming van Wings Software.

