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Kasboek     Data - Skip 

____________________________________________   
 

 Met "Kasboek" kunt U op éénvoudige wijze financieël overzicht houden over Uw 

 inkomsten en uitgaven. U kunt hiertoe 30 rekeningen benoemen, die U geheel naar 

 eigen inzicht kunt benoemen. 

 

 Na het laden van het programma, kunt U een copy naar Microdrive of Opus maken. 

 Hierna krijgt U het Menu in beeld. U dient nu de datum in te voeren (6 cijfers), of in 

 een later stadium een bestand in te laden. Met toets 3 vraagt U het rekeningschema op. 

 De reeds aanwezige benamingen zijn slechts voorbeelden: U kunt deze wijzigen dmv. 

 toets w. Er verschijnt dan een cursor in beeld (Links boven). Deze zet U dmv. toets 6 

 of 7 vóór de rekening-naam, welke U wilt wijzigen. U voert nu de juiste benaming in. 

 Druk dan op ENTER. 

 U komt weer terug in het Menu, door de cursor gehéél naar boven of beneden te 

 bewegen. De nu aangebrachte wijzigingen worden tegelijkertijd met het bestand weg-

 gesave'd. 

 

 Met optie 4 kunt U boekingen verrichten. U doet dit dmv.: 

 - datum, dag      2 tekens. 

 - datum, maand 2    " 

 - rek. nr.            2    " 

 - rek. naam       13   "    (door computer gegeven.) 

 - omschrijving  14  "   

 - inkomsten       5    " voor bedragen in hele guldens. 7 tekens voor bedra- 

 - uitgaven          5    " gen in centen. 

 Voor hele bedragen in bijv. 192 voldoende. De computer maakt hier zelf 192,00 van 

 en zet deze zélf op de goede plek neer. 

 N.B. wees voorzichtig met wijzigingen binnen een boekings-regel. Doe in dit geval 

 liever de hele regel overnieuw (optie w, wijzigen). 

 

 Laden/saven, U save'd een bestand weg met optie 2. Als file-naam dient U een 6-

 cijferige datum in te voeren. Let er op dat deze datum een andere is, dan reeds in het 

 programa aanwezig. U wijzigt de datum dav. toets 1. 

 Ook bij het laden dient de datum (6 cijfers) als file-naam. 

 

 NB. Na intoetsen van BREAK gaat U terug naar het hoofdmenu! 

 NB. Laden en Saven gebeurt in 5 (vijf) blokken. Houdt U er rekening mee dat U dus 

 met saven vijf maal op Enter drukt. 

 NB.Links-boven in beeld ziet U twee saldo's. De eerste is het saldo van het door U 

 laatst gekozen overzicht. De tweede het totaal-saldo. 

 NB. Bent u in het Hoofdmenu, dan kunt U met toets c een catalogus opvragen (Alleen 

 voor Microdrive-gebruikers!) 

 NB. dmv. rek.nr. 31 kunt U evt. kas wijzigen in giro/bank (32 tm.40 buiten werking.)  

 Hopelijk bent U tevreden met dit programma. Maar wellicht heeft U opmerkingen of 

 vragen. Laat ons dit dan weten. 

 

 Data-Skip, L.Willemsteeg 12, Gouda, tel. 01820-20581. 

 


