SEPA Direct Debit in Wings

Binnen Beheer – Instellingen – Banklink(2) wordt het standaardschema geselecteerd voor Direct Debit.

Na het aanzetten van de parameter die aangeeft dat van DOM’80 naar SEPA DD wordt overgeschakeld,
krijgen klanten met bestaande domiciliëringsnummers een speciale status om aan te geven dat ze nog
moeten gemigreerd worden. De migratie gebeurt automatisch bij de eerste invordering.

Er zijn 4 statussen:





Nee: geen SEPA DD voor deze klant
Ja: mandaat is ondertekend teruggezonden door klant
Mandaat hangende: mandaat is opgestuurd, maar nog niet terug ontvangen
Dom’80: DOM’80 nog niet gemigreerd naar SEPA DD voor deze klant

Extra gegevens voor het mandaat worden beschikbaar indien de status ‘Mandaat hangende’ of ‘Ja’ is.
Intern houdt Wings bij elke Direct Debit nog enkele parameters bij per mandaat om aan te geven dat het
óf de eerste invordering is, óf dat er wijzigingen gebeurd zijn sinds de laatste invordering.



De gebruiker kan, gebaseerd op de info die hij van de bank krijgt, de periodiciteit manueel
aanpassen. ‘Eerste (terugkerend)’: het is mogelijk dat bij de eerste verzending het directe
debiteren verworpen werd, omdat de klant b.v. onvoldoende dekking heeft. Bij een volgende
aanbieding waarbij het direct debiteren wel kan gebeuren zal de periodiciteit dan automatisch
‘Terugkerend’ worden.

Het mandaat kan afgedrukt worden of opgestuurd worden via e-mail indien een e-mailadres ingevuld
werd (zie bijlage).
Bij ontvangst van het ondertekend mandaat wordt de datum van ondertekening ingevuld en verandert
de status automatisch naar ‘Ja’. Indien het bankrekeningnummer nog niet bekend was, is het ook
verplicht deze in te vullen.

Voorbeeld van de mandaatinformatie na migratie van DOM’80.
Datum ondertekening is migratiedatum.

De teksten van de mandaten kunnen door de gebruiker zelf aangepast worden. Er worden
standaardteksten voor zowel Core als B2B bijgeleverd in vier talen (Nederlands, Frans, Duits en Engels).

Banklink: Sepa-Europese domiciliëringen

Bij het aanmaken van het domiciliëringsbestand zal ‘Eerste’ worden geselecteerd als ‘Direct Debit type’.
Nadien wordt dit ‘Terugkerend’.

Bij de Eerste Direct Debit is het aangewezen om maar één factuur in te vorderen. Na enkele dagen
wachttijd heeft de bank dit verwerkt en kan de volgende invordering dan als terugkerend worden
voorgesteld.



Belangrijk is te weten dat de klant een bedrag van zijn rekening ziet gaan, maar dat het dan niet
duidelijk is over welke facturen het gaat. Voor de bank kunnen er immers geen twee ‘Eerste
invorderingen’ zijn. Daarom wordt voor een eerste invordering maar één factuur ingevorderd.

Instellingen:

Voordien geweigerde domiciliëringen worden terug ter betaling aangeboden.

Al degenen die een bankrekening hebben bij die bank worden eerst gedebiteerd, waardoor het geld
sneller op de rekening komt. Voor andere klanten kan dit worden afgevinkt.

Selectie mogelijk op verkoopboek.

Direct Debit schema-migratie van Core naar B2B
De optie om initieel alle bestaande domiciliëringen te migreren naar het “Core” schema is zeer
aantrekkelijk omdat zo de administratieve last van het verplichte mandaatbeheer in B2B tijdelijk kan
vermeden worden.
Vervolgens kun je geleidelijk aan de klanten migreren naar B2B. Om dit gemakkelijk te kunnen
uitvoeren werd er in de klantenfiche een aankruisvak voorzien.

Eerst wordt in de klantenfiche de parameter ‘Mandaat migreren naar B2B’ aangevinkt. Vervolgens
wordt het mandaat afgedrukt en verzonden naar de klant.
Ondertussen blijft men doorsturen met Core als Direct Debit schema.
De mandaatswijziging moet ook bevestigd worden door de bank. Als het ondertekend mandaat wordt
ontvangen dient de datum van ondertekening te worden ingevuld en moet men zelf aangeven in de
klantenfiche (zie Tabblad SEPA DD mandaat) dat men van Core naar B2B overschakelt. De periodiciteit
wordt automatisch op eerste (terugkerend) geplaatst.

