Power Your Administration
Parameters Stock, Facturatie, orders
Algemeen
Het programma P9320 groepeert de instellingen van zeven deelsystemen (zeven tabbladen) en
is bedoeld voor de gevorderde gebruiker, indien u niet zeker bent van de gevolgen van deze
instellingen raadpleeg eerst onze helpdesk.
Afhankelijk van de deelsystemen zullen bepaalde parameter actief zijn en dus aanpasbaar zijn.
Tabbladen

Prijs
structuur

Stockbeheer
activeren ?

Negatieve
stock
toelaten ?

Werkt u met
meerdere
filialen ?

Stock






Parameters:
Moet er stock worden gevoerd?
Mag de stockhoeveelheid negatief worden?
Wordt er met meerdere filialen gewerkt? Dus is de stock over meerdere filialen verspreid?
Is de opgave van het filiaal verplicht bij mutaties?
Geef hier het standaard (default) filiaal in, dit wordt eerst voorgesteld, en kan eventueel
overschreven worden tijdens de exploitatie.

Aanmaken van stockstatistieken (mutaties)
 Tijdens de verkoop per klant?
 Per vertegenwoordigers
 Bij ingave van de orders?
 Alternatieve statistieken per groep?
Serienummers
Per detaillijn (document) tot 20 nummers
 Registreren bij aankoop?
 Registreren bij verkoop?
Stock afmetingen
Op de artikelfiche kunnen drie afmetingen gecombineerd beheerd worden
 Lengte actief?
 Breedste actief?
 Hoogte actief?
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Stock Parameters (vervolg)
Hoe artikels opzoeken?
 Normaal (vooral wanneer textielmodule actief is!)
 Met combinatie zoekscherm? Indien positief kan men nog verfijnen:
 Eerst op artikel zoeken?
 Eerst op artikelomschrijving zoeken?
 Eerst op artikelgroep zoeken?
 NVT Niet gebruiken?
Directe facturatie toelaten vanuit de leveringsbon?
Tijd vermelden onderaan links op de schermen?
Samengestelde artikelen
 Prijs op detail niveau hanteren Totaalprijs samengesteld artikel is totaal detailprijzen?
 Afdruk van de detail van het samengesteld artikel?
 Productiesysteem actief? Aanmaak van afgewerkte fabricaten. (gaat niet samen met
samengestelde producten).
Het standaard gebruikte scherm
 Enterprise versie? Is de meest uitgebreide schermlay-out
 Verkorte versie? Is de minder uitgebreide schermlay-out
 Basis versie? Is het basis vereiste voor artikelbeheer.
Prijzen
Er worden meerdere tarieven beheerd, al dan niet inclusief BTW.
 1e eenheidsprijs BTW inclusief? (tarief 1)
 2e eenheidsprijs BTW inclusief? (tarief 2)
 3e eenheidsprijs BTW inclusief? (tarief 3)
 4e eenheidsprijs BTW inclusief? (tarief 4)
 Zijn de kortingstabellen actief? (zie verder ****)
 Enkel de prijzen aanwenden zoals opgegeven in bij module prijsafspraken?
 De gemiddelde aankoopprijs aanwenden voor statistieken en inventaris tegenover de
historische aankoopprijs?
 Verkoopprijzen aanpassen in de aankoopmodule?
 Aankoopprijzen aanpassen in de aankoopmodule?
 Winstmarge aangeven als Markup? *1.30% of Buttomup /0.70
 Verkoopprijs is inclusief kosten en taxen?
 Geboortelijsten afdrukken volgens Prijs of volgens Groep & Prijs
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Facturatie Parameters

Parameters facturatie
 Kortingen apart bijhouden? (voor de boekhouding)
 Kortingen apart bijhouden? (voor de facturatie)
 Historiek bijhouden? (facturatie na verwerking bijhouden om kopij af te afdrukken)
 Distributiediskette aanmaken?
De facturen en creditnota‟s kunnen geëxporteerd worden op een externe drager, zodanig
dat de gebundelde facturen in een vreemde (of in PYA)applicatie ingelezen kunnen
worden.
 Berekening van de commissies gebeuren op de brutowinst?.
 De klantennota indien aanwezig, steeds op het scherm projecteren?
Detaillijnen facturatie en orderlijnen
 Opvragen leveringsdatum activeren?
 Opvragen boekhoudrekening activeren?
 Opvragen BTW code activeren?
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Kassa parameters.
Voorkeur
Kassa

Rekening
nummer

.Algemeen Kassa
 Geef een voorkeur kassacode aan.
 Het financiële nummer voor deze kassa (550002)
 Geef steeds deze aangevinkte prijzen weer tijdens de kasverrichtingen.
 Aan de kassa kunnen geen onbekende artikelen aangemaakt worden,
 Het werken met lopende rekeningen, geeft de kassier de mogelijkheid om de verkopen
niet dadelijk te ontvangen, maar op een rekening te parkeren, totdat de klant alles of
gedeelten komt betalen. Vooral voor kleine locale zelfstandigen bedoeld.
Weegschaal
 De structuur van de barcode voor de weegschaal bepalen:
De onderstaande rooster van 4 items (regels) van 13 posities duiden op de structuur van
de eigengemaakte barcodes:
 De Code Flag geeft de waarde weer, waardoor het programma weet dat de barcode
speciaal is en bijgevolg opgebouwd werd zoals in de andere regels weergegeven.
 Artikelcode duidt op een bepaald artikel, het programma kan nu de nodige gegevens
uit de artikelfiche aanwenden.
 Prijs is de ruimte gereserveerd voor de prijs of „t gewicht met in acht name van een
Aantal Decimalen
 X(nvt) Ruimte niet van toepassing niet gebruikt (laatste positie is eventueel het
check-digit).
 Type
 De barcode heeft een Prijs in zich
 Prijs met een aantal decimalen (aantal cijfers na de komma)
 De barcode heeft een Gewicht in zich
 een gewicht gewogen door de weegschaal (in gram), zodat het programma dit
kan vermenigvuldigen met de prijs uit de fiche van het gescande artikel
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Kassa parameters.
 Voorbeeld
Prefix
barcode

Artikel
number

9 9 5 6 1 2 1 0 7 6 5 0 0 = vaste prijs van het product met twee decimalen
9 9 5 6 0 2 0 0 0 1 8 4 0 = prijs x gewicht kg x 1.84
 Voorbeeld
 99 = is een indicatie over welke barcode het gaat
 56121 = Artikelnummer
 87654 = Prijs is 0076,50 € (type = prijs)
 13e positie eventueel controle
 .
 99 = is een indicatie over welke barcode het gaat
 56020 = Artikelnummer
 001,84 = prijs per Kg 001,84 € (type = gewicht)
 X = 13e positie eventueel controle
Boekhouding
 Wordt de kostenplaats bepaald door de klantfiche of door de artikelfiche.
 Wordt de kostensoort bepaald door de klantfiche of door de artikelfiche.
Barcode
 Is het systeem van barcodes geactiveerd?
 Worden de barcodes automatisch genummerd
 Barcode nummeren aan de bron indien ja
 Met land en bedrijfsnummer (tot 7 posities)
 En met artikelnummer
 Activeer het automatisch berekenen van het checkdigit (positie 13)
Car Renting
 Wagenpark
 De artikelgroep waaruit de artikels voor Brandstof staan, worden als keuze voorgesteld
 De artikelgroep waaruit de artikels voor Vrijstelling staan, worden als keuze
voorgesteld
 Automatische nummering van de dossiers “Korte termijn”
 Automatische nummering van de dossiers “Lange termijn”
 Standaard betaalwijze
 Pechbijstand
 Standaard filiaalnummer voorgesteld voor de pechbijstand
 Welk artikel wordt gebruikt voor de pechbijstand.
 Boetes
 Soorten klant die de gegevens van de instanties bevatten
 Plaats en benaming van de verschillende basisbrieven voor klant en instanties
Divers
 Automatische nummering
 Van Klanten met opgave beginnummer
 Van Leveranciers met opgave beginnummer
 Prospecten: automatisch aanmaken?
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