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1 Introductie MA!N 
 
In sommige organisaties is MA!N een stand alone applicatie, maar bij veel organisaties vult het de 
hiaten van andere applicaties op. Dat betekent dat MA!N gevoed moet worden met data uit andere 
applicaties. In het geval credit management kan daarbij gedacht worden aan debiteurgegevens 
inclusief contactgegevens en gegevens over openstaande facturen. Dit worden gegevensbronnen 
genoemd. 
 
De informatie uit de diverse gegevensbronnen wordt door MA!N gebruikt om berekeningen voor 
activiteiten, ouderdomsanalyses, systeemvoorstellen e.d. te maken en om snel inzicht te geven in 
gegevens. Het inlezen van gegevens gebeurd op de achtergrond en als gebruiker hoef je hier zelf 
niets voor te doen. 

 
Afbeelding: Overzicht MA!N interfaces/koppelingen en de database. 
 

2 Schermen, vensters en tabbladen; achtergrondinformatie 

2.1 Inleiding 
De user interface van MA!N is opgebouwd uit verschillende schermdelen. De indeling kan per rol en 
gebruiker ingesteld te worden, zodat je als gebruiker de functies en informatie in beeld hebt die je 
daadwerkelijk gebruikt. De hier beschreven indeling hoeft dan ook niet de indeling te zijn die bij jouw 
organisatie wordt gebruikt. 
 
In de default indeling zie je boven in het scherm de “portefeuille” buttons. Hier kun je bijvoorbeeld de 
schermen Portefeuilles, Debiteuren of Werklijst. Deze tabs bevatten schermen alle informatie uit een 
administratie of portefeuille. Zo laat Debiteuren alle debiteuren uit de geselecteerde portefeuille zien 
en kun je in de Werklijst één van de door jou uit te voeren acties selecteren. 
 
Als je bijvoorbeeld in de werklijst een actie selecteert dan wordt de rest van het scherm direct geladen 
met gegevens van de geselecteerde debiteur getoond. Te weten de facturen, factuur details en de 
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(geselecteerde) actie(s). Het deel met de acties heeft ook nog twee andere buttons te weten 
betalingsregelingen en klant informatie. De eerste toont de details van een eventuele 
betalingsregeling en de laatste aanvullende informatie over een debiteur. 
 

 
 
 

2.2 Algemene functionaliteiten van de schermen 
 
De schermen in MA!N hebben een aantal generieke functionaliteiten: 
 

• Sorteren: klik éénmaal op de betreffende kolom om van laag naar hoog te sorteren. Nogmaals 
om andersom te sorteren. 

• Filteren: gebruik de filter functionaliteit om eenvoudig op bijvoorbeeld een actietype, 
memotekst of bedrag te filteren. Er zijn meerdere filter opties, zoals Greater Than, Contains 
etc. welke vergelijkbaar zijn met filteropties in MS-Excel.  

• Exporteren: klik met rechtermuisknop in een willekeurig scherm en de optie wordt getoond 
om de data uit dat scherm te exporteren naar MS-Excel.  

 
Tot slot is het belangrijk om te weten dat de data van de schermen soms ververst dienen te worden, 
bijvoorbeeld: het scherm facturen nadat de nieuwe openstaande posten ingelezen zijn. Het verversen 
van een scherm kan op meerdere manieren: 
 

• Selecteer een portefeuille. Op dat moment worden alle gelinkte schermen opnieuw opgehaald 
uit de database. 

• Ververs het scherm door links bovenin het scherm op het blokje te klikken. De gegevens 
worden nu opnieuw opgehaald uit de database. 
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Gegevens op debiteuren niveau worden opgehaald zodra een debiteur geselecteerd wordt. 

3 Debiteurenbeheer 
Deze sectie beschrijft de meest gangbare functionaliteiten ten aanzien van het debiteurenbeheer.  

3.1 Portefeuille 
Als meerdere gebruikers met MA!N werken, dan kan voor iedere gebruiker een aparte 
debiteurenportefeuille worden aangemaakt. Alle debiteuren kunnen zo worden verdeeld over 
gebruikers zodat iedereen een persoonlijke portefeuille heeft. Na inloggen is standaard de portefeuille 
van de ingelogde gebruiker geselecteerd. Het is ook mogelijk, afhankelijk van de toegewezen rechten, 
om één of meerdere portefeuilles van andere gebruikers te selecteren. 

3.2 Debiteur contacten 
De button “Debiteur contacten” toont de contactgegevens van een geselecteerde debiteur. 
 
Hoofdcontact en extra contact(en) 
De contactpersoon bij een debiteur wordt ingelezen vanuit de financiële applicatie die in gebruik is 
binnen uw bedrijf. Deze contactpersoon wordt vaak hoofd- of “main” contact genoemd met “Contact 
code of type” = [Correspondentie adres].  
 
De gegevens van deze hoofdcontactpersoon kunnen worden gewijzigd, let er wel op dat de volgende 
keer dat gegevens vanuit de financiële applicatie worden geïmporteerd ook de gegevens van deze 
contactpersoon automatisch kunnen worden gewijzigd. 
 
De debiteurenbeheerder kan onbeperkt extra contactpersonen toevoegen met “Contact code of type” 
= [Extra contact] en deze ook onderhouden. Voordat contactinformatie van een debiteur kan worden 
gewijzigd of verwijderd moet eerst een contact worden geselecteerd in het “Debiteur contacten” 
tabblad. 
 
Contact code/Contact type 
Bij de contactgegevens van de debiteur geeft u een “Contact code of type” op. Eén contactpersoon zal 
code = [Correspondentie adres] hebben. De gegevens van deze contactpersoon worden standaard 
gebruikt op de correspondentie met de debiteur. 
 
Contactgegevens van extra contactpersonen worden standaard niet gebruikt op de correspondentie 
met de debiteur.  

3.3 Open acties debiteur 
Het venster “Acties” wordt gebruikt voor het tonen en vastleggen van nieuwe- en wijzigen van 
bestaande acties bij de geselecteerde debiteur. Het toevoegen van nieuwe acties gebeurt met de 
button “Nieuw”. Het opvolgen van bestaande acties gebeurt met de button “Opvolgen”. Met “Sluiten” 
wordt een actie gesloten. 
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Na aanklikken van “Nieuw” of “Opvolgen” (als een open actie is geselecteerd) zal een apart scherm 
openen (pop-up) waar de gegevens worden ingevuld en na uw akkoord worden bewaard. Hier kun je 
een actie type selecteren en afhankelijk van de actie worden er aanvullende opties getoond. Er kan 
altijd een notitie toegevoegd worden in het “Memo” veld en door een factuur te selecteren in het 
tabblad facturen, wordt een actie aan één om meerdere facturen gekoppeld.  
 

 
 
Actie automatisch afgesloten 
Als een open actie de einddatum bereikt heeft wordt het automatisch een afgesloten actie. Hierna 
wordt voor de betreffende debiteur een nieuw voorstel gedaan door MA!N. Zodra dit voorstel door u is 
verwerkt “loopt” de debiteur weer verder in het incassoprofiel en een nieuwe open actie is ontstaan.  
Ook kan worden ingesteld dat een actie automatisch sluit als het openstaande saldo van de factuur 0 
(nul) is. 
 
Actie handmatig afgesloten 
Een actie kan ook handmatig worden gesloten als de debiteur bijvoorbeeld zijn afspraak is nagekomen 
of wanneer men een andere actie wil invoeren.  
 

3.4 Mutaties 
Dit onderdeel toont een overzicht van betalingen op een geselecteerde factuur bij. De details van 
betalingen worden getoond door een factuur te selecteren via “Open facturen debiteur”, alleen in het 
geval van een deelbetaling, of via “Gesloten facturen debiteur”.  
 

Attentie: 
 
Een open actie kan op drie manieren de status “gesloten actie” krijgen: 
- Als de einddatum van de open actie is bereikt; 
- Handmatig; 
- Als het restant van het factuurbedrag 0 (nul) is. 
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4 Workflows 

4.1 Inleiding 
MA!N heeft diverse hulpmiddelen voor de ondersteuning van workflows. Hiervoor is de lijst met 
herinneringsacties en de werklijst ontwikkeld.  

4.2 Herinneringsacties 
Op basis van de incassoprofielen worden tijdens de import berekeningen gemaakt, onder meer welke 
debiteur welke herinneringsactie dient te krijgen. Is de herinneringsactie verwerkt, dan wordt deze 
zichtbaar bij de debiteur in het scherm Acties. Op de einddatum van de actie, bijvoorbeeld 5 dagen na 
het verwerken van de brief, wordt de actie gesloten en genereert MA!N een nieuw voorstel welke 
zichtbaar wordt in het scherm Herinneringsacties. 
 
Het scherm Herinneringsacties bestaat uit 2 delen. Het bovenste deel toont het totaal van alle acties 
die verwerkt dienen te worden, bijvoorbeeld 50 aanmaanbrieven. Wordt de betreffende actie 
geselecteerd dan worden in het onderste deel van dat scherm de betreffende debiteuren getoond. 
Vanuit dit scherm kunnen vervolgens debiteuren geselecteerd worden: door middel van de knop 
Verwerken worden de brieven voor deze debiteuren verwerkt: voor debiteuren met een geldig email 
adres wordt er een email verzonden, voor de overige debiteuren wordt een batch file (PDF) op het 
scherm getoond om af te drukken. 
 
De reeds verwerkte voorstellen en brieven ‘verdwijnen’ uit het scherm Herinneringsacties. Deze acties 
zijn wel zichtbaar in het scherm Acties. Als de einddatum van de actie bereikt is en de debiteur heeft 
nog steeds een vervallen saldo dan wordt automatisch door MA!N een nieuw voorstel berekend en in 
het scherm Herinneringsacties getoond.  
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Afbeelding: voorbeeld van een tijdlijn en mogelijke stappen binnen een incassoprofiel. 

4.3 Werklijst 
De werklijst toont een opsomming van de op dit moment uit te voeren activiteiten bij één of meer 
debiteuren waarvan de opvolgdatum is verstreken.  

4.4 Uitzonderen 
Het is mogelijk een debiteur uit te zonderen van de lijst met herinneringsacties bijvoorbeeld vanwege 
een dispuut. Dit kan door een nieuwe actie bij de debiteur aan te maken met de optie dat de debiteur 
wordt uitgezonderd van herinneringsacties via de optie “Uitzonderen: Debiteur of Factuur”.  
 
Zolang deze actie “loopt” wordt door MA!N geen herinneringsactie voorgesteld voor de betreffende 
debiteur of factuur indien enkel een factuur uitgezonderd is. 
 

 

4.5 Actie categorie 
In voorkomende gevallen wilt u een specifieke actie categorie code koppelen aan de actie. Je doet dit 
door bij de actie de actie categorie code op te nemen via keuzelijst “Actie categorie code”.  



 

MA!N – cm gebruikershandleiding basic 2.0 9/14 

4.6 Externe behandelaar of accountmanager 
Bij sommige acties wil je een derde betrekken bij de actie, bijvoorbeeld bij het oplossen van een 
klacht. In dit soort gevallen kun je een externe behandelaar of accountmanager selecteren bij het 
invoeren van de actie. De geselecteerde persoon kan eventueel automatisch een email ontvangen 
over de betreffende actie. 

4.7 Opvolgen acties 
Vanuit de “Werklijst” volg je een open actie op. Selecteer een regel in de Werklijst en de gegevens 
van de geselecteerde debiteur worden getoond in de gerelateerde vensters binnen het MA!N 
hoofdscherm. Onder andere is de contactpersoon van de debiteur met bijbehorende contactgegevens 
beschikbaar in venster “Debiteur contacten”.  
 

5 Betalingsregelingen 
Bij aanmaken van een betalingsregeling worden de volgende stappen doorlopen: 
 

1. Maak een nieuwe actie aan. 
2. Selecteer de actie Betalingsregeling. 
3. Selecteer de factuur of facturen waar de regeling voor geldt. 
4. Ga naar de tab betalingsregeling: 

a. Hier selecteer je het aantal termijn dat is afgesproken of voer je een afgesproken 
termijn bedrag in. 

b. Selecteer de periode van de termijnen. In de meeste gevallen zal dat maandelijks zijn. 
c. Aan de rechterkant wordt het ingevoerde schema getoond, deze wordt ook in de 

bevestigingsbrief getoond. De data en bedragen kunnen hier nog aangepast worden. 
5. Klik vervolgens op de button OK. MA!N gaat nu de regeling en een bevestigingsbrief 

aanmaken. 
 
Na het aanmaken van de betalingsregeling zal MA!N controleren of de termijnen tijdig betaald 
worden. In het venster betalingsregeling, dit is de tab naast het venster acties, worden de details van 
de betalingsregeling getoond. 
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6 Filteren, zoeken en selectiecriteria  

6.1 Inleiding 
MA!N is zo ontwikkeld dat je binnen vrijwel elk venster kunt filteren, zoeken en selectiecriteria kunt 
invoeren. In de meeste gevallen toont MA!N net onder de regel met kolomnamen een extra regel met 
de diverse mogelijkheden. Per kolom kan dit door u worden ingesteld.  
 

 
Afbeelding: Extra regel met filter- en zoekmogelijkheden en selectiecriteria. 
 
Na eenmaal klikken met de linkermuisknop in een veldl ziet deze eruit zoals in de afbeelding, je kunt 
dan een zoekopdracht invoeren. MA!N zal tijdens het invoeren van tekst of getallen direct reageren 
door het gefilterde resultaat te tonen. 
 

 
Afbeelding: Na eenmaal klikken met de linkermuisknop in de cel net onder de kolomnaam ziet de cel er anders uit. 

6.2 Filteren 
Hoe MA!N precies filtert kun je zelf instellen in door eenmaal op het  icoon te klikken. Op dat 
moment verschijnt een keuzelijst met diverse opties; bijvoorbeeld “= Equals” zal alleen resultaten 
tonen die exact matchen met de ingevoerde karakters. Een flexibeler optie is de “Contains” optie. Stel, 
je typt letter “a” in dan worden alle resultaten getoond met daarin deze letter.  
 

 
Afbeelding: Zoek-/filteropties na op het  icoon te hebben geklikt. 
 
Een filter- of zoekopdracht wissen kan op één enkele kolom of op alle kolommen ineens door op het 

 icoon te klikken. Dit icoon tref je aan in een kolom en ook vooraan de regel. Door vooraan de regel 
op het icoon te klikken worden alle filterinstellingen gewist waardoor de ongefilterde gegevens weer 
worden getoond.  
 

 
Afbeelding: Wissen van een filter/zoekopdracht door op het  icoon te klikken. 
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6.3 Zoeken 
MA!N biedt een zoekopdracht waarmee je door de complete debiteurenportefeuille kunt zoeken.  
 
De zoekwaardes om te zoeken in venster “Debiteuren zoeken” is afhankelijk van de MA!N instellingen 
en uw autorisatie. Na het invoeren van de zoekopdracht klik je op “Zoeken”. 
 

 
Afbeelding: Venster “Debiteuren zoeken” met ingevulde zoekopdracht en na klikken op “Zoek/Find”. 

6.4 Tellingen 
Met het optelicoon “Σ” kunt u gegevens in een bepaalde kolom laten optellen, er zijn diverse 
(gecombineerde) optel-/rekenmogelijkheden zoals het gemiddelde, een maximum of minimum etc. 
 

 
Afbeelding: Optelicoon. 

 

 
Afbeelding: Na klikken op het optelicoon “Σ” opent een apart keuzescherm en heeft u diverse optelmogelijkheden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoekopdracht en resultaat. 
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7 Bijlage 1: (her)indelen vensters  

7.1 Locatie venster 
Standaard kunnen de diverse vensters of tabbladen niet worden verplaatst, ze zijn “vergrendeld”. 
Als je een venster wilt verplaatsen dan moet je het scherm eerst “ontgrendelen”, dit doe je via het 
MA!N menu bij menu-item “Bestand”. Diverse mogelijkheden zijn beschikbaar, onder andere optie 
“Vergrendelen Docking (lay-out)”. Deze optie is standaard aangevinkt wat betekent dat de onderdelen 
op standaard vergrendeld (niet verplaatsbaar) zijn.  
 
 
Stap 1: ontgrendelen 
Klik in menu-item “Bestand” eenmaal met de linkermuisknop op “Vergrendelen Docking”, zodat deze 
optie niet meer is aangevinkt. Na het ontgrendelen kunnen de vensters en tabbladen op een andere 
locatie worden geplaatst. 
 

   
Afbeelding: Menu-item “Bestand”, ontgrendelen. 
 
Stap 2: verplaatsen 

a. Venster: Door met de linkermuisknop te klikken én vasthouden van de titel van een venster 
wordt dit complete venster (dus inclusief eventuele tabbladen) geselecteerd om te 
verplaatsen. Het geselecteerde venster kan naar een andere locatie worden “gesleept” en als 
nieuw venster worden geplaatst. Ook kan het geselecteerde venster als los tabblad in een 
ander venster worden geplaatst;  

b. Tabblad: Ook in dit geval met de linkermuisknop klikken én vasthouden van de titel, alleen in 
dit geval van een tabblad. Het geselecteerde tabblad kan in het bestaande venster naar een 
ander tabblad locatie worden “gesleept” of het complete tabblad kan als los venster worden 
geplaatst.  

 
Wat zowel bij stap 2a en stap 2b op zal vallen is dat MA!N een extra set aan iconen toont zodra het te 
verplaatsen onderdeel met de linkermuisknop is opgepakt. Dit zijn de “docking iconen”.  
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Afbeelding: Soorten “docking iconen” die gebruikt worden om vensters en tabbladen te verplaatsen naar de gewenste locatie. 
 

 
Afbeelding: Venster “Beheerders” is met de linkermuisknop opgepakt om te verplaatsen naar de gewenste locatie. 
 
Stap 3: 
Bewaren van de lay-out via één van deze mogelijkheden uit het MA!N menu “Bestand”: 

• Docking Save User: Bewaart de lay-out alleen voor u, de volgende keer dat MA!N wordt 
gestart wordt deze bewaarde lay-out getoond;  

• Docking Save Group: Bewaart de lay-out voor een groep van collegae die zelf nog geen eigen 
lay-out hebben ingesteld (denk aan nieuwe medewerkers). Collegae die zelf al wel een eigen 
lay-out hebben ingesteld en bewaard behouden de eigen ingestelde lay-out;  

• Docking Save File: Deze optie is in feite de back-up mogelijkheid voor de lay-out. De lay-out 
wordt bewaard in een “stijl” bestand op een locatie naar keuze met bestandsextensie “.idl”. 
Dit bewaarde lay-out bestand kan op elk gewenst moment als lay-out in MA!N worden 
ingelezen via Docking Load File.  

 

Plaatst het geselecteerde 
onderdeel als tabblad in een 

bestaand venster. 

Plaatst het geselecteerde 
onderdeel als venster links van, 
rechts van, boven of onder een 

bestaand venster. 

Plaatst het geselecteerde 
onderdeel als venster links, 

rechts, boven of onder in het 
hoofdscherm. 
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7.2 Kolomindeling 
Het is ook mogelijk om de kolomindeling in een venster te wijzigen. Dit kan eenvoudig door de kop 
van de kolom te selecteren en de muisknop ingedrukt te houden. Vervolgens sleep je de kolom naar 
de gewenste positie. 
 
 

 
 
Om de nieuw indeling te bewaren klik je in het scherm op rechtermuisknop > Layout > Save Group 
Control. 

 
 
 


