
 

 

 

Beste klant, 

Dank voor het gebruik van Alaska Digital. 
We vertrouwen op het gebruiksgemak van deze toepassing. 
Bij een eerste ingebruikname raden wij echter aan om uw instellingen te 
personaliseren. 
We zetten de voornaamste personalisatiemogelijkheden graag even voor u op 
een rij. 
  
Uw gebruikersinstellingen kan u bewerken door op het raderwerk-icoon rechts 
boven te klikken. 
  
We denken dat het nuttig kan zijn om bijzondere aandacht op te brengen voor 
volgende onderdelen: 



  
Blok GEBRUIKER ACCOUNTINSTELLINGEN 
  

Persoonlijk profiel 

Hiermee kunt u o.m. uw wachtwoord wijzigen  

Rapportage 

Hiermee kunt u de app vragen om u meldingen te sturen over taken die u te 
wachten staan. Deze functie staat standaard uit, maar het is aangewezen om 
bijvoorbeeld elke maandagochtend een melding te krijgen van taken die u zeker 
nog moet verrichten. 

  
Blok INSTELLINGEN VAN DE ONDERNEMING 
  

Informatie onderneming 

Binnen deze rubriek kan u uw bedrijfsgegevens aanpassen en ook uw logo 
integreren. 
Belangrijk hierbij te vermelden, is dat het BTW-nummer en de rechtsvorm niet 
automatisch aangevuld worden. We geven u de raad om dit onder deze rubriek 
meteen zelf in orde te brengen. 

Pas op: plaats geen puntjes in uw BTW-nummer Tip: Houd ook uw 
bankrekeningnummer bij de hand, want bij het invoeren van uw BTW-nummer zal 
ook een bijhorende bankrekening gevraagd worden. 

Gebruikersbeheer 

Binnen dit blok kan u eventuele medebeheerders van uw boekhouding aanduiden. 
U voegt zelf het mailadres toe van uw medebeheerder en kiest zelf hoeveel 
rechten deze medebeheerder krijgt.  



Blok TOEPASSINGSVOORKEUREN 
  

Aankoopfacturen en Verkoopfacturen 

Onder deze rubriek kan u kiezen welke opties u wil uitvoeren bij de behandeling van aan- 
en verkoopfacturen. 

- Het systeem staat standaard zo ingesteld dat elke aankoopfactuur en elke 
verkoopfactuur manueel moet worden geaccepteerd. Wil u dit anders, dan dient u de 
instellingen te veranderen. 

- Het systeem staat standaard ingesteld om binnen de app uw verkoopfacturen op te 
stellen. Wenst u dat liever niet, dan dient u de functie ‘Online aanmaken’ uit te schakelen 

- Belangrijk item binnen verkoopfacturen, is de functie ‘Uitgaande mail’ binnen het 
onderdeel ‘Workflow stappen’. 

Als er nu een mail met factuur verzonden wordt vanuit het systeem, dan gebeurt dit 
standaard vanuit het adres no-reply@mail.alaskadigital.eu. Dit kan voor verwarring 
zorgen bij klanten die niet vertrouwd zijn met Alaska. 

We raden dan ook aan om minstens de weergavenaam te wijzigen in de naam van uw 
onderneming. 

- Verwerking geweigerde e-mails 

Momenteel staat standaard ingesteld dat u niet gemeld wordt als een factuur naar een 
onbestaand mailadres werd gestuurd of dat er bij verzending iets fout liep. Wil u hier wel 
een melding van krijgen, dan wijzigt u beter deze instelling. 
 

 

---- 

Wij hopen u met deze tips op weg geholpen te hebben voor een vlot gebruik 
van Alaska Digital! 

Hebt u vragen? Aarzel niet ons te contacteren! 
  
Het Alaska Digital team 
 


