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1 Starten met MA!N 
MA!N is software waarmee je workflows slimmer inricht met een focus op credit management. Dit 
document helpt je met de start van MA!N. Het beschrijft de meest gebruikte credit management functies. 
Functies die specifiek voor jouw organisatie zijn ingericht worden hier niet behandeld. 
 
Wil je meer weten over hoe MA!N op de achtergrond werkt? Kijk dan bij achtergrond. 

1.1 Inloggen 

Inloggen in MA!N doe je door: 
 

1. Dubbelklik op het MA!N icoontje. 
2. Voer je inlognaam en wachtwoord in.* 
3. MA!N wordt gestart. 

 
* Stap 2 wordt overgeslagen wanneer MA!N binnen jouw organisatie is ingericht met single sign-on. 

1.2 Startscherm 

MA!N start op met een dashboard en toont een samenvatting van de portefeuille. 
 

1. Klik rechtsboven op start en je gaat door naar MA!N. 
2. Selecteer je links eerst een debiteur en klik je daarna op start, dan laadt MA!N direct de 

informatie van de geselecteerde debiteur. Je kunt meteen aan de slag. 
 
Print screen: voorbeeld dashboard bij opstarten MA!N. 
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2 Algemene functies 

2.1 Algemene functionaliteiten van de schermen 

 
Klik op dit symbool in een 
scherm(deel) en de informatie 
wordt ververst. 
 

 
 

Klik op het blokje aan het begin 
van een rij voor het selecteren van 
een regel. 

 
 

2.2 Gegevens exporteren 

Soms wil je gegevens in Excel gebruiken en MA!N maakt dat makkelijk. 
 

1. Selecteer een of meerdere rijen. 
2. Klik op de rechtermuisknop. 
3. Kies Excel Selection. 

 
Wil je alle informatie uit een scherm selecteren? Klik dan direct op de rechtermuisknop en kies Excel All. 
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2.3 Gegevens filteren 

Er zijn twee manieren voor het filteren van gegevens. Dit verschilt per instelling van het scherm. 
 
Optie 1: 

• Klik op het filter icoontje boven aan een rij. 
• Selecteer de gewenste filter. 

 

 
 
Optie 2: 

1. Type in een kolom op de bovenste rij het woord of getal waar je op wilt filteren. 
2. Aan het begin van de rij heb je een button met opties voor het verfijnen van de zoekopdracht. 

 

2.4 Gegevens sorteren 

Wil je gegevens sorteren? Klik op de kop van een kolom. De gegevens worden oplopend gesorteerd. Klik 
je een nog een keer, dan worden de gegevens aflopend gesorteerd. 
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3 Hoofdscherm: de cockpit 

3.1 Opzet hoofdscherm MA!N 

Het scherm in MA!N is gericht op het tonen van informatie van de geselecteerde debiteur. Voor we verder 
gaan een paar algemene punten op basis van onderstaande afbeelding: 
 

1. Boven in het scherm zie je verschillende tabs. Hier vind je informatie op het niveau van de 
portefeuille. Dit zijn*: 

a. Beheerders (of portefeuilles). 
b. Debiteuren. 
c. Acties. 
d. Herinneringsacties. 
e. Overzicht. 

2. Acties van de debiteur. 
3. Algemene informatie van een debiteur. Hier navigeer je naar*: 

a. Dashboard debiteur. 
b. Debiteur contacten. 
c. Notitie. 
d. Info. 
e. Check. 

4. Facturen van de debiteur. 
 
* De inhoud van de tabbladen wordt verderop in dit document behandeld. 
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3.2 Navigeren naar een debiteur of actie 

Je navigeert naar een debiteur of actie via de bovenste tabbladen in het scherm. 
 

1. Klik op een van de tabs en het tabblad opent. 
2. Zoek de juiste debiteur of actie met behulp van scrollen, filteren of sorteren. 
3. Selecteer de debiteur of actie. 
4. Het scherm wordt direct ververst met de gegevens van de betreffende debiteur.  

 

 

3.3 Acties 

Het tabblad acties bevat de acties die jij als behandelaar moet opvolgen. MA!N plaats hier de acties die 
aan jou zijn toegewezen en waarvan de Opvolgdatum is bereikt. Dit is jouw persoonlijke werklijst. 
 
Selecteer een actie(regel) en MA!N vult het hoofdscherm met de informatie van die actie en debiteur. 
MA!N selecteer deze actie ook automatisch bij Acties debiteur. 
 

 

3.4 Acties debiteur 

Acties debiteur laat alle open acties van een debiteur zien. Je wijzigt de weergave door bij Selectie 
bijvoorbeeld alle acties te selecteren. 
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3.5 Facturen 

Facturen laat alle openstaande facturen van een debiteur zien. Je wijzigt de weergave als je bij Selectie 
bijvoorbeeld alle facturen selecteert.  
 

 

3.6 Contacten 

 
1. Een debiteur heeft 1 of meerdere contacten. 
2. Bij meer dan 2 contactpersonen scroll je horizontaal door de lijst. 
3. Er is altijd maar 1 contactcode van het type ‘Correspondentie’ bij een debiteur. MA!N gebruikt dit 

adres voor brieven.  
4. Buttons: 

a. Nieuw: voeg een contact toe. 
b. Bewerken: bewerk bestaand contact. * 
c. Verwijderen: verwijder een contact. * 

 
* Wijzigingen worden tijdens de import ongedaan gemaakt als het bronsysteem de gegevens 
aanlevert. Dit is afhankelijk van de configuratie. 
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3.7 Check: meerdere facturen in 1 keer selecteren 

Heb je een debiteur met veel openstaande facturen dan verwerk die je eenvoudig via de tab Check.  
 

1. Kopieer de factuurnummers, bijvoorbeeld vanuit een e-mail of Excel, en plak die in het veld data. 
2. Klik op Check. 
3. Bij Match zie je de facturen die MA!N heeft gevonden bij de geselecteerde debiteur. Bij Mismatch 

staan de niet gevonden facturen. 
4. MA!N selecteert automatisch de facturen waar een match voor is. Als je nu een nieuwe actie 

invoert dan zijn deze facturen direct geselecteerd. 
 

 

3.8 Info 

De tab Info bevat informatie van een debiteur die je minder gebruikt. Hier staan bijvoorbeeld document, 
details van historische en actuele betalingsregelingen en kredietinformatie. Klik op het onderdeel dat je 
wilt zien en er verschijnt een pop-up met informatie. 
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3.9 Overzicht 

De tab Overzicht in het bevat een aantal subschermen die handig zijn, maar die je minder gebruikt. 
Vanuit Overzicht navigeer je naar:  
 

• Zoeken   -  uitgebreid zoeken 
• Sessie   - overzicht ingelogde gebruikers in MA!N te zien. 
• Historie   -  overzicht van eerder geselecteerde debiteuren. 
• Dashboard overzicht - laadt het startscherm (dashboard) 
• Rapportages  - uitvoeren en tonen rapportages. 
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4 Acties invoeren, opvolgen en sluiten 
In MA!N leg je alle informatie vast bij debiteuren en facturen. Dit doe je met acties. Zo vinden jij en 
collega’s afspraken, notities, disputen en correspondentie eenvoudig terug. 

4.1 Nieuw en Opvolgen 

Een nieuwe actie starten: 
 

1. Klik in het schermdeel Acties op Nieuw. 
2. Er verschijnt een pop-up 
3. Selecteer in de drop-down bij Selecteer de actie je uitvoert. 

 

 
 
Een bestaande actie opvolgen: 
 

1. Selecteer in het schermdeel Acties de actie die je opvolgt. 
2. Klik op Opvolgen.  
3. Selecteer in de drop-down bij Selecteer de actie waarmee je de actie opvolgt. 

 

 

• Als een actie een Opvolgdatum heeft dan verschijnt die actie op die 
datum in de Werklijst. 

 

4.2 Facturen 

De tab Facturen toont de openstaande facturen van een debiteur. Hier zie je geselecteerde facturen. Je 
selecteert eventueel (extra) facturen waar de actie betrekking op heeft. 
 
Als je geen facturen selecteert dan wordt de actie alleen aan de debiteur gekoppeld. 
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4.3 Details van een actie 

Bij sommige acties krijg je een of meerdere opties voor het toevoegen van informatie. Bijvoorbeeld 
Opvolgdatum of Behandelaar. 
 

• Opvolgdatum: dit is de datum waarop de actie verschijnt in de werklijst als de op die datum 
nog open staat. Via de datumkiezer selecteer je de Opvolgdatum. 

• Memo: hier leg je notities vast. 
• Uitzonderen: sluit een factuur of debiteur tijdelijke uit van het aanmaanproces. MA!N maakt 

geen nieuwe Herinneringsacties  aan vanuit het standaard incasso schema. 
• Account manager: een actie toewijzen aan een Account manager. Optioneel ontvangt de 

Account manager bij het opslaan van de actie een e-mail. 
• Behandelaar: een actie toewijzen aan een collega in MA!N. 
• Actie categorie: voor het vastleggen van meer informatie bij een actie. Bij het actie type 

dispuut selecteer je bijvoorbeeld “Onjuiste levering”. 
 

 

4.4 Acties sluiten 

Je sluit acties handmatig of MA!N sluit een actie. Het laatste gebeurt op basis van ingestelde parameters. 
Dat gebeurt bijvoorbeeld als het saldo van de gekoppelde facturen of debiteur nul is. 
 
Handmatig sluiten: 
 

1. Selecteer in het scherm Acties Debiteur de actie die je wilt sluiten. 
2. Klik op sluiten. 
3. Er verschijn een pop-up die vraagt om bevestiging. 
4. Klik op Ja en je sluit de actie. Klik op Nee als je de actie niet wilt sluiten.  
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5 Herinnerings acties 
Naast handmatige acties biedt MA!N geautomatiseerde workflows. Dit zijn bijvoorbeeld de Incasso 
schema’s. Vanuit incasso schema’s ontstaan acties voor onder andere het versturen van herinneringen. 
Deze vind je terug in de tab Herinneringsacties. In de sectie Achtergrond lees je meer over de werking 
van Incasso schema’s en hoe Herinneringsacties werken. 
 
Herinnerings acties bekijk en verwerk je op de volgende manier: 
 

1. Klik op de tab Herinnerings acties. 
2. Het tabblad Herinnerings acties verschijnt. De bovenste helft toont een regel per actie type en per 

incasso schema. De regel toont het aantal debiteuren en facturen waarvoor acties klaarstaan 
3. Selecteer de regel die je wilt verwerken. 
4. Het onderste deel van het scherm toont alle debiteuren waar een actie voor is. 
5. Selecteer een of meerdere regels. Wil je alle regels in 1 keer selecteren? Klik dan op Selecteer. 
6. Klik op Verwerken en MA!N verwerkt de acties. E-mails worden direct verstuurd. Dat wat niet per 

e-mail verstuurd wordt, verschijnt op het scherm zodat je het kunt printen. 
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6 Achtergrond 
Deze sectie is bedoeld voor mensen die meer willen weten over de werking van MA!N. Het is niet nodig 
om te kunnen werken met MA!N. Wel zorgt het dat je beter begrijpt hoe de software werkt. 

6.1 Importeren data 

MA!N heeft voor haar werking informatie over debiteuren en facturen nodig. Het inlezen van deze 
gegevens gebeurt op de achtergrond en als gebruik merk je daar niets van. 
 
Tijdens de import werkt nieuwe en bestaande MA!N gegevens bij en voert het de volgende acties uit: 
 

1. Financiële berekeningen zoals DSO en de overschrijding van kredietlimieten. 
2. Bepalen welke acties uitgevoerd en gesloten moeten worden. Hierbij worden ook de acties vanuit 

incasso schema’s bijgewerkt. 
3. Toewijzen debiteuren aan medewerkers en incasso schema’s. 

 
Afhankelijk van de configuratie kan MA!N extra acties uitvoeren.  

6.2 Portefeuilles 

Als gebruiker van MA!N werk je met een portefeuille. Deze bevat de debiteuren die aan jou of jouw team 
zijn toegewezen. De acties van een portefeuille staan in de tabs Acties en Herinneringsacties. 
 
Na het inloggen selecteert MA!N standaard jouw portefeuille. Selecteer je een andere portefeuille, dan zie 
je de gegevens van die portefeuille. 

6.3 Incasso schema’s 

Incasso schema’s zijn de workflows waarin je bepaalt wat er wanneer moet gebeuren als een factuur niet 
tijdig wordt betaald.  
 
In MA!N configureer je een onbeperkt aantal Incasso schema’s. Bijvoorbeeld voor grote en kleine klanten 
of goede en slechte betalers. Iedere debiteur wijs je toe aan 1 Incasso schema. Op die manier zorg je dat 
een debiteur op de juiste manier wordt benaderd. 

6.4 Herinneringsacties: berekenen, voorstellen en sluiten 

MA!N maant debiteuren op basis van de incasso schema’s aan op het niveau van een debiteur. Bij de 
Herinneringsacties staat daarom nooit meer dan 1 actie per debiteur. Ook als een debiteur meerdere 
vervallen facturen heeft. 
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Tijdens de import berekent MA!N de herinneringsacties. Voldoet een debiteur aan de voorwaarden, dan 
plaatst het een voorstel bij Herinneringsacties. Facturen of debiteuren die je hebt uitgezonderd worden 
niet meegenomen met de herinneringsacties. 
 
Na verwerken is een Herinneringsactie bij een debiteur zichtbaar bij Acties debiteur. Elke verwerkte 
Herinneringsactie heeft een einddatum. MA!N berekent die datum op basis van het gekoppelde Incasso 
schema. De periode dat een actie openstaan, is het aantal dagen tussen 2 acties van het Incasso schema. 
 
MA!N sluit een herinneringsactie als: 
 

1. De onderliggende facturen zijn betaald. 
2. De einddatum is bereikt. 

 
Zijn er op de einddatum nog vervallen facturen? MA!N plaatst een nieuw voorstel bij de 
Herinneringsacties. 
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7 Appendix: inloggen op de cloud 

7.1 Inloggen via de portal 

Organisaties hosten MA!N zelf of bij CE-iT. Wanneer CE-iT MA!N voor host dan log je in op onze portal.  
 

1. Je gaat hiervoor in een browser, bijvoorbeeld Chrome of Edge, naar het opgegeven adres.  
2. Voer jouw inloggegevens in. 

 

 
 

3. Na inloggen kom je op een pagina waar je de apps ziet die voor jou beschikbaar zijn. 
 

 
4. Klik op het MA!N icoontje. 
5. Er wordt een bestand gedownload waarmee je MA!N opent. Het bestand vind je in sommige 

browsers linksonder in het scherm of in de map met downloads op jouw PC. 
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6. Open het gedownloade bestand. 
7. Er verschijnt een nieuw inlogscherm, waar je opnieuw de eerder gebruikte inloggegevens invult. 

Het 2 keer opgeven van inloggegevens hoeft alleen de eerste keer.  
 

 

7.2 Maak een snelkoppeling. 

Gebruik je MA!N regelmatig, kopieer het gedownloade bestand dan naar het bureaublad van de PC of een 
andere map. Dan hoef je de volgende keer niet in te loggen via de browser. Je maakt vanaf daar in een 
paar stappen een snelkoppeling: 
 

1. Ga naar de map waar je het bestand hebt opgeslagen. 
2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand en selecteer Create shortcut (maak snelkoppeling). 
3. Sleep de snelkoppeling naar de taakbalk. De volgende keer open je MA!N alsof het op jouw PC is 

geïnstalleerd en niet in de cloud. 
 

 
 
 


