
    Overzicht van de mogelijkheden van de bankmodules in Mupro Fact 
1. Algemeen. 

a. 3-talig (NL-FR-EN). 
b. Meerdere banken en landen. 
c. Desktop toepassing = geen gebruikerskaarten of logons. 
d. Snelle input via tabel structuur (excel-like). 
e. Netwerkmogelijkheden. 
f. Alle SEPA modules creëren XML bestanden volgens de laatste versie 

(SCT = “pain.001.001.03” SDD = “pain.008.001.02”) 
Geschikt voor upload in ISABEL6 en andere E-banking toepassingen die 
deze standaard ondersteunen. 

g. Uitgebreide afdruk- en exportmogelijkheden (Excel, Word, PDF, …). 
h. Instellen kolombreedte, verbergen kolommen, sorteren en filteren. 
i. Sneltoetsen als alternatief voor muismanipulaties. 
j. Gratis te downloaden met de mogelijkheid om alle functies uit te 

proberen. 
 

2. Tools en andere mogelijkheden. 
a. Mogelijkheid van detailopzoekingen in enveloppenarchief. Vooral 

interessant voor opzoeken van detail in collectieve overschrijvingen. 
b. In alle conversiemodules kunnen betalingen aangepast en toegevoegd 

worden. 
c. Import van begunstigden uit ISABEL 5 (via XML-bestand uit 

“Tegenpartijen Converter” van ISABEL) voor onmiddellijk gebruik in de 
bankmodules van Mupro Fact.  

d. Integratie met Facturatie-modules van Mupro Fact (relatiebeheer, 
offertes, leveringsbonnen, facturen, …). 

e. Geïntegreerde backup en restore. 
f. Een compacte gebruikersgids, met een beschrijving van max. 2 pagina’s 

per module,  garandeert een snelle start. 
 

3. Bankmodules. 
a. Enkelvoudige SEPA overschrijvingen. 

 Per overschrijving de noties  Uitvoerdatum, Categorie (Type) en 
Dringend. 

 Selecteren van gewenste overschrijvingen voor output naar XML-
bestand met behoud van resterende overschrijving in envelop. 

b. Groepsoverschrijvingen SEPA. 

 Betalingen naar groepen van begunstigden (mogelijkheid om 
rekeningen te koppelen aan meerdere groepen). 

 Toevoegen enkelvoudige betalingen mogelijk. 

 Mogelijk om zelfde bedrag en mededeling voor alle overschrijvingen 
automatisch toe te wijzen. 

 Keuze globaal debet, uitvoerdatum en categorie voor de hele groep. 

 Selecteren van gewenste overschrijvingen voor output naar XML-
bestand. 

c. Conversiemodules. 

 XML -> XML:  wijzigen bestaand SCT XML-bestand + 
conversie van pain.001.001.02 naar pain.001.001.03 

 Excel -> XML: conversie EXCEL-betaalbestand naar SEPA XML. 

 FBF -> XML: conversie CIRI-FBF (Belgisch formaat binnenlandse 
overschrijvingen) naar SEPA XML, inclusief conversie van Belgische 
rekeningnummer  naar IBAN/BIC. 

 VME -> XML: conversie van CIRI-VME (Belgisch formaat buitenlandse 
overschrijvingen)  naar SEPA XML en non-SEPA XML (enkel “IBAN”-
landen)  

d. Incassomodules 

 Europese domiciliëringen: conversie van EXCEL-bestand naar SDD 
pain.008.001.02. Ondersteuning bij eenmalige setup van 
migratiebestand NBB naar EXCEL. 

 Cheques ter incasso: aanmaak chequebestand voor upload in ISABEL6. 

 Incasso LCR/BOR: aanmaak LCR-bestand voor upload in ISABEL6 + 
mogelijkheid van overname betrokkenen uit ISABEL5. 


