
 

Allegro BudgetBeheer 3   
 

Met de module Allegro BudgetBeheer 3 heeft u het beste instrument in handen om klanten te begeleiden naar 

zelfredzaamheid. Deze module bevat dezelfde stijl en techniek als Allegro Schuldregeling en Allegro Portier. In de 

vernieuwde module zitten veel nieuwe functionaliteiten en alle huidige mogelijkheden van BBR, Aanpassingen BBR 2009, 

BBR Vormen Plus en Budgetbeheer +. Zo kunt u vanaf nu gebruik maken van teams, de mogelijkheden van de module 

Allegro Workflow en de briefteksten worden opgeslagen in een database. 

Bent u geïnteresseerd in Allegro BudgetBeheer 3? Lees hieronder verder.  

 Borderellen: 
U stelt overzichtelijke borderellen samen voor begunstigden van 
budgetbeheeropdrachten. Deze lijsten kunt u afdrukken of via 
DICOS laten raadplegen. 
 

 Historie inzichtelijk:  
U ziet in één oogopslag wie de behandelaars (medewerkers) van 
een budgetplan waren. Ook zijn de datums ‘Laatste betaling’ en 
‘Vorige betaaldatum’ in te zien. 
 

 Makkelijk opdrachten wijzigen:  
Met de functie ‘Opdrachten selectie wijzigen’ kunt u in plaats van 
een begunstigde ook een specifieke reservering kiezen voor 
selectie. Het is mogelijk om in geselecteerde opdrachten in een keer 
het bedrag te wijzigen naar een bepaald bedrag of aan te passen 
met een percentage, inclusief eventuele ‘VTLB’-meldingen in de 
Agenda. 
  

Logging uitgebreid:  
De bestaande Allegro logging is verder uitgebreid. U vindt in de 
logging onder meer een gewijzigde opdrachtgever, een 
toegevoegde, gewijzigde of verwijderde periodieke betaling, maar 
ook een handmatig beëindigde of toegevoegde betalingsregeling. 
Verder kunt u de logging voortaan ook in Allegro KIS raadplegen. 
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 Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Kred’it beantwoordt uw vragen graag. 

 

 Automatisch maximum:  
U kunt in de opdracht Financieel beheer schuldregeling 
automatisch een maximum bedrag vullen. 
 

 Correspondentie vernieuwd:  
Het onder meer mogelijk om bij het afwijzen of intrekken van een 
aanvraag budgetbeheer een brief naar een opdrachtgever te 
vervaardigen. 

 
 Meer inzage reserveringen: 

Het overzicht reserveringen biedt u meer inzicht, waaronder een 
totaaloverzicht van een specifieke reservering of brieven voor een 
andere relatie dan de budgetbeheercontractant. 
 

 Aanpassing AMS:  
De AMS (Automatisch Mutatie Systeem)-verwerking ‘in de 
toekomst’ kan vanaf nu ook rekening houden met een specifieke 
reservering (RI). 
 

 ‘Splitsen’ contract:  
Stel een nieuwe aanvraag budgetbeheer voor een 
medecontractant op, zonder het huidige budgetbeheercontract te 
beëindigen. 
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