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Voorwoord
Wij danken u voor het gestelde vertrouwen, met PYA heeft u de juiste keuze gemaakt. Samen
gaan wij zorgen dat uw investering in stijgende lijn blijft renderen. Wij begeleiden u van bij de
aanvang, het is cruciaal dat de “Fine tuning‟‟ van PYA vakkundig tijdens de implementatie gebeurt.
Deze “PYA Commercieel beheer”-handleiding is het vervolg van de PYA-Tutorial. In PYACommercieel beheer worden de programma‟s behandeld van facturatie, kassa en voorraadbeheer welke vallen onder dagelijkse verrichtingen. Wij gaan u inzicht geven in de opbouw van de
voornaamste commerciële programma‟s. Meestal worden eerst desbetreffende schermen geprojecteerd en getooid met “Call-Outs” (tekstballonnetjes), ter verduidelijking. Afhankelijk van
de aangekochte modules en van de gebruikersinstellingen kunnen bepaalde handelingen niet
uitgevoerd worden.
Hier wordt ook verder ingegaan op de eenmalige instellingen, ze zullen meer in detail worden
beschreven.
We veronderstellen dat de gebruiker van deze „PYA Commercieel beheer‟-handleiding, eerst
de PYA Hulpprogramma, PYA-Tutorial en PYA-Basis heeft bestudeerd.
Met PYA kan u uw werkwijze optimaliseren, zodat een beter beheer van uw administratie mogelijk wordt en blijf u op de hoogte van aanpassingen en updates. PYA laat, waar nodig, uw
volledige computeromgeving mee evolueren.
Deze handleiding is een hulpmiddel om de werkwijze en de mogelijkheden vervat in de beschikbare velden te achterhalen. Maar PYA volledig leren kennen enkel aan de hand van deze
handleiding is een sinecure, daar technieken en vaardigheden best monitoraal bijgebracht worden.
Elke klant is een bron van nieuwe ideeën, hij heeft nieuwe wensen of verzoeken. Wij houden er
rekening mee, bij uitbreidingen en of in nieuwe releases (versie).
Wij wensen u veel succes en zijn ervan overtuigd dat wij nog jaren prettig zullen samenwerken.

Henri Parianos

CEO.
Company software Solution
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Commercieel beheer
Dit deel van de handleiding omvat alle handelingen die nodig zijn voor het voeren van een
commercieel beheer.
Onderstaande schermafdruk geeft de mogelijkheden weer waartussen u kunt kiezen:

Korte Omschrijving
P 21

Sales coaching

Beheer van prospecten in PYA.
P 22

Algemene Basisgegevens

Beheer van vertegenwoordigers in PYA.
P 23

Voorraadadministratie

In de voorraadadministratie beheert men filialen, statistieken en de inventaris. De prijzen(prijslijsten) worden ook in deze module beheerd
P 24

Orderadministratie

In de orderadministratie beheert men de bestellingen en leveringen van aankoop en
verkoop.
P 25

Geboortelijst

Alles wat te maken heeft met de geboortelijsten wordt hier beheerd.
P 26

Contracten

De ganse levensloop van een contract tot factuur kan je hier uitvoeren.
P 27

Kassaverkoop

Alles wat te maken heeft met een kassaverkoop kan je hier uitvoeren van aanmaken
van een ticket tot een kasfactuur.
P 28

Facturatie

Aanmaken, doorboeken, exporteren, afdrukken van facturen gebeurt hier allemaal.
V ..

Car-renting administratie
Alles in verband met verhuur van wagens op korte en lange termijn vind je hier terug.

K ..

PYA Verkort
Klanten, leveranciers, artikelen, facturatie en kassa vind je hier terug in verkorte vorm
( de BASIC versie).

5/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Commentaar

6/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Commercieel Beheer – Sales Coaching
P
P
P
P
P

2110
2120
2130
2140
2150

Sales coaching
Raadplegen sales coaching acties
Afdrukken sales coaching fiches
Afdrukken etiketten sales coaching
Beheer Rma‟s

9
19
21
25
..

Basisprincipe
Het toepassinggebied van Sales coaching is veelvuldig
 Prospecten (bezoeken plannen, verslag maken na bezoek, opvolging afspraken, maken en opvolging
van offertes, opvolgen van geleverde goederen en diensten)
 Reparaties (Afspraak, actie zelf, ..)
 Accounts dossiers en gevolgen
 Advocaten(Afspraak,..)
 Mailingen(Opvolgen)
Eigenlijk
Acties => gebeurtenis (ongeval)
To Do => zijn alle gebeurtenissen i.v.m. deze ongevallen….
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Sales coaching (P2110)
Basisprincipe
Dit programma onderdeel is een krachtig hulpmiddel bij het actief prospecteren en het
opvolgen van toekomstige klanten. Het aanleggen van lijvige dossiers, is niet langer nodig.
De gegevens die U in het “Sales coaching beheer” opslaat, kunnen zowel via lijsten als
op scherm geraadpleegd worden.
Bovendien kunt U, voortgaande op deze gegevens een controle uitoefenen op de prospectie- en verkoopsresultaten van de betreffende vertegenwoordiger, zodat tijdig de
gebruikte verkoopstechnieken kunnen bijgeschaafd worden.
Let op: klanten die U via deze module creëert, worden niet automatisch opgenomen in
de normale “Klantenadministratie” (P1110). Ze blijven in een volledig apart bestand zitten. Wordt een „sales coaching klant‟ werkelijk klant, dan kunt U de klant inbrengen via
de knop „Aanmaken klant‟.
Deze module is zeer ruim opgevat.
Per klant kan U, naast de basisgegevens (zoals naam, adres, telefoon) ook inbrengen
wanneer U opnieuw contact moet opnemen met de toekomstige klant, wanneer de klant
moet beslissen, welk vertegenwoordiger voor het opvolgen van die klant verantwoordelijk is.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Lijst prospecten

ID

Tabbladen

Boekhouding info

Prospect data

Diverse info prospect
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Sales coaching (P2110)
A. Velden
ID
Nummer



Geeft hier een uniek nummer in voor U toekomstige klant, bestaande uit maximaal 7
karakters (een combinatie van enkel letters, cijfers of andere tekens, of een gemengde
combinatie van deze).
Deze code wordt niet automatisch overgenomen in de “Klantenadministratie” (P1110).
U kunt hier wel een nummer creëren dat U later (als de toekomstige klant een werkelijke klant wordt) kan aanwenden in klantenadministratie.
Klant
Indien het prospect een bestaande klant is, vult U hier zijn klantnummer in. Indien in
het klantenbeheer bij de code prospect het prospectnummer ingevoerd word, dan worden alle mutaties in detail hierbij opgenomen. Dit is belangrijk voor bedrijven die een
service aanbieden aan de klant, om alle acties naar de klant te kunnen volgen.
Alfa code
Indien het prospect een bestaande klant is, vult PYA de alfacode automatisch in wanneer u de klantgegevens overneemt. Indien het prospect nog niet als klant bestaat,
kan u hier een unieke alfanumerieke code toekennen.
In het veld “Alfa code” bepaalt u een verkorte oproepwijze voor de klant. U kunt hiervoor zowel letters, cijfers als een combinatie van beide gebruiken.
Tip 1:

Zet nooit de juridische vorm in de alfa code.

Tip 2:

Bedenk een systeem voor veelvoorkomende namen.

Type klant
U kunt hier aan uw toekomstige klanten een klanttype toekennen. U bent vrij de salescoaching klanten op te splitsen in verschillende categorieën. Via F4 komt U in overzicht en kan U met de pijltjes een selectie maken. vb. volgens beroep, volgens de aard
van behoefte, …
U kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen.
Klantnaam



In dit veld kan U de naam of benaming van de salescoaching klant ingeven.
Adres
In dit veld vult U de straat en huisnummer van de salescoaching klant in.
Postcode

 , Gemeente  & land

In de velden “Postcode”, “Gemeente” bepaalt U de verdere adresgegevens van de
klant. Deze velden zijn gekoppeld aan elkaar en moeten bestaan in het programma
P9260 Beheer algemene parameters (2).
PYA voorziet standaard de postcodes van België. Indien U het veld „Postcode‟ niet
wenst in te vullen of te creëren, kan U gebruik maken van een “ . . “-postcode. Hierdoor kunt U het veld “Gemeente” invullen zonder gebruik te moeten maken van de link
met de postcode.
In de velden “Postcode” en “Gemeente” kunnen de functietoetsen gebruikt worden die
vermeld werden bij “Algemene principes”.
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Sales coaching (P2110)
Velden (vervolg)
Details
Taalcode
In het veld “Taalcode” bepaalt u de taal waarin het prospect aangeschreven zal worden. PYA stelt standaard Nederlands (NE) voor. Taalcodes kunnen toegevoegd worden
met de F3-toets (functie: „toevoegen‟)
Belangrijk: Deze taalcode bepaalt in welke taal de facturen, rappels, orders, … worden
opgesteld.
De lay-out voor deze documenten in de desbetreffende taal moet bestaan in het programma P9510 Documentenopmaak.
Telefoonnummer 1 & 2, GSM, fax, website & e-mail
In de velden deze houdt u de algemene gegevens bij van het prospect.
De nummers moeten als één geheel ingegeven worden. Indien u dit niet doet zal het
nummer niet volledig zichtbaar zijn bij het raadplegen van de klanten op het scherm.
Vertegenwoordiger
Het is steeds interessant om te weten welke vertegenwoordiger verantwoordelijk is
voor het opvolgen van deze toekomstige klant. Via F4 komt U in overzicht.
Bezoekdag, Beldag, Leveringsdag & Sluitingsdag
Aan de hand van coderingen kan men hier een of meerdere dagen weergeven wanneer
de klant respectievelijk bezocht & gebeld kan worden, leveringen ontvangt en gesloten
is.
Commentaar 1 & 2
Onderaan zijn nog twee lijnen voorzien voor verdere uitleg.
Diverse boekhouding
BTW type
In het veld “BTW-type” bepaalt u de aard van de BTW-plicht van de prospect/klant.
U hebt hier volgende opties:


Blanco : Normale Belgische BTW-plichtige



X

: Export (uitvoer buiten de EG)



XE

: Verzending van goederen (intracommunautaire handelingen)



P

: Particulier (eveneens voor verzekeringsmaatschappijen, advocaten, …)



?
: BTW nummer is ongekend of in aanvraag. Deze klanten komen op de
BTW listing met ontbrekende BTW nummers.

ISO code



In het veld “ISO code” bepaalt u de officiële ISO landcode voor de prospect/klant. PYA
voorziet standaard de EG landcodes.
U kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
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Sales coaching (P2110)
Velden (vervolg)
BTW-nummer
In het veld “BTW-nummer” bepaalt u het BTW nummer van elke BTW plichtige
prospect/klant die uw facturen in zijn boekhouding wenst op te nemen.
Op dit BTW nummer worden 2 controles uitgevoerd:
PYA controleert het BTW nummer van Belgische klanten op juistheid.
PYA controleert of het BTW nummer uniek is. Indien het een tweede maal gebruikt
wordt, geeft PYA een verwittiging.
Deze nummers worden opgenomen in de jaarlijkse BTW listing waarin de gegevens
opgenomen worden m.b.t. de handelingen met uw leveranciers.
Betalingscondities
In het veld “Betalingscondities” bepaalt u de betalingscondities die u overeenkwam
met het prospect/klant.
Betalingscondities kunnen toegevoegd worden met de F4 en vervolgens de F3-toets
(functie: „toevoegen‟).
Tip 1: Wanneer u dit veld correct invult, kan u uw leveranciers opvolgen zodat deze op
tijd betaald worden.
Muntcode



In het veld “Muntcode” bepaalt u de munt waarin de documenten voor deze
prospect/klant opgesteld worden. PYA stelt standaard de muntcode van het dossier
voor die ingevuld werd in het programma P9430 Parameters boekhouding.
De muntcodes die u hier invult moeten vooraf gecreëerd zijn in het programma P9220
Vreemde munten.
Data
Periode werkzaam van .. tot ..
Vul hier de datum in wanneer je voor het eerste en laatste contact had met de salescoaching klant.
Periode installatie van .. tot ..
In dit veld vul je de datum in wanneer de installatie of levering start en tot waanneer
het duurt.
Datum beslissing
Dit veld is zeer belangrijk. Noteer hier wanneer de toekomstige klant van plan is om
een beslissing te nemen.
Datum mailing
Dit veld moet de datum bevatten waarop je een mailing deed (telefonisch, distributie
van folders, …), waarop deze toekomstige klant reageerde.
Datum bezoeken
In dit veld vul je de datum in waarop je met de toekomstige klant een afspraak hebt of
wenst te hebben.
Datum volgende telefoon
Noteer hier wanneer je met deze klant terug telefonisch contact wilt opnemen.
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Sales coaching (P2110)
Tabbladen (vervolg)
Contactpersonen

Toevoegen
Wijzigen

De verschillende contactpersonen en de communicatiegegevens van de klant.
Toegang tot een contactpersoon kan door dubbelklikken op de lijn of klikken op de
icoon “Wijzigen” bovenaan rechts in het tabblad. Contactpersonen kunnen enkel toegevoegd worden als klant al is opgeslagen
Klant

Volgorde

Toevoegen (F3)
Al de gegevens zoals gepresenteerd op het scherm hierboven kunnen ingevoerd worden. Afhankelijk van de belangrijkheid van de contactpersoon kan de voornaamste en
tweede voornaamste persoon aangeduid worden, zodat die bovenaan de lijst komen.
Naam – adres - postcode – gemeente – land
In deze velden voert u de contactpersonen in binnen de firma, met hun adres, postcode, gemeente en land.
Taal
Hier vult u de correspondentietaal van de desbetreffende contactpersoon in.
Communicatiegegevens
De rechtstreekse contactgegevens van de contactpersoon.
De nummers moeten als één geheel ingegeven worden. Indien u dit niet doet kan het
nummer niet volledig zichtbaar zijn bij het raadplegen van de klanten op het scherm.
Vb. niet 01-123.45.67; wel 01-1234567
Functie
De functie van de contactpersoon binnen het bedrijf, is een vrije zone.
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Sales coaching (P2110)
Tabbladen (vervolg)

Leveringsadressen

Toevoegen
Wijzigen

Zie beheer klanten
Naam, adres, postcode, gemeente & land
De algemene adresgegevens van het leveringsadres.
Telefoon 1 & 2, GSM, Fax & e-mail
Deze velden bevatten de communicatiegegevens van het leveringsadres.

Contactpersonen
De verschillende contactpersonen met hun communicatiegegevens gekoppeld aan het
leveringsadres.
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Sales coaching (P2110)
Tabbladen (vervolg)

Geschiedenis

Filter activeren

Overzicht interacties
Men kan nieuwe interacties toevoegen door op de toevoegen-knop te klikken, rechtsonderdaan het „interactieblad‟.
Omschrijving
Geef hier de omschrijving van de communicatie over en weer.
Datum …
Vul de datum in waarop de communicatie over en weer plaats zal vinden of plaats gevonden heeft.
Door …
Indien de communicatie over en weer door een bepaalde vertegenwoordiger uitgevoerd wordt, en de module „vertegenwoordigers‟ voorzien is, kan u hier de code van de
verantwoordelijke ingeven.
Type
Het type communicatie over en weer dat plaatsvindt. Hier kan men achteraf selecties
op doen, dus maakt gebruik van goede definities van de types
U kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Van uur … tot uur …
Noteer hier tussen welke uren de communicatie over en weer gepland is of plaatsgevonden heeft.
Bedrag
Indien de communicatie over en weer een bepaalde waarde heeft, kan u hier het bedrag weergeven. Hier kan het zowel om kosten gaan, als om opbrengsten. Dit bedrag
is louter informatief en wordt nergens verder verwerkt. Men kan later bijvoorbeeld selecties van prospecten uitvoeren op basis van deze waarden.
Kans
Hier vermeldt U de kans op succes bij deze prospect. Dit percentage is eveneens
slechts informatief.
Status
Hier kiest u de status van de communicatie over en weer. . Hier kan men achteraf selecties op doen, dus maakt gebruik van goede definities van de status.
U kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Overzicht „to do‟
Men kan toekomstige interacties toevoegen door op de toevoegen-knop te klikken,
rechtsonderdaan het ‟to do‟-blad.
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Sales coaching (P2110)
Tabbladen (vervolg)
Omschrijving
Geef hier de omschrijving van de nog te volbrengen communicatie over en weer.
Datum
Vul de datum in waarop de communicatie over en weer plaats zal vinden.
Document
U kunt indien gewenst een document aan de nog te volbrengen communicatie over en
weer koppelen. Elk type document kan geselecteerd worden.
Door …
Indien de communicatie over en weer door een bepaalde vertegenwoordiger uitgevoerd wordt, en de module „vertegenwoordigers‟ voorzien is, kan u hier de code van de
verantwoordelijke ingeven.
Van uur … tot uur …
Noteer hier tussen welke uren de communicatie over en weer gepland is.
Type
Het type communicatie over en weer dat plaatsvindt.
U kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Status
Hier kiest u de status van de communicatie over en weer.
U kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Filters
U kunt interacties en/ of „to do‟s‟ opzoeken doormiddel van de filters, links op het tabblad. Voor meer informatie in verband met het gebruik van filters, raadpleeg het
hoofdstuk “Algemene Principes”. Er wordt gezocht op basis van type en status van de
actie. Het is dus aangeraden om goede definities te maken van type en status. De filter wordt geactiveerd met deze toets ·.

Nota

Deze gegevens zijn louter informatief. Iedereen van uw personeel kan hier nota‟s maken
en lezen i.v.m. een bepaald prospect.
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Sales coaching (P2110)
Tabbladen (vervolg)

Statistieken
Grafische en numerieke weergave van de omzetgegevens van het prospect per maand en
per geselecteerd jaar of 2 verschillende jaren.
Periode resultaten

Jaarcijfers

Vergelijkingsperiode

Op dit tabblad kunnen de omzetgegevens en saldi van het prospect opgevraagd worden.
De tabellen en grafieken zijn gebaseerd op de cijfers ingevoerd in het verkoopdagboek
(P3110). Dit onderdeel wordt verder in de handleiding besproken.
De gegevens kunnen op vier verschillende wijzen geraadpleegd worden. De
tabellen zijn een vast element, maar de grafiek kan als een lijn-, staaf- of
taartdiagram bekeken worden. Men kan tussen de verschillende grafische voorstellingen kiezen d.m.v. de knoppen die zich rechts van de grafiek bevinden.
Ook de periodes kunnen ingesteld worden. Bij het lijndiagram en het staafdiagram kan men twee jaren per maand vergelijken qua omzet. Het volstaat om
de jaartallen in te stellen in de bovenste vakjes.
Omzet
Lijndiagram
Omzet/mnd
Staafdiagram
Omzet/mnd
Taartdiagram
Verrichtingen
van de klant

Omzet/mnd
één jaar

Omzet/mnd
vergelijking
2 jaar

17/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Sales coaching (P2110)
Tabbladen (vervolg)
Overzicht van de transacties van de klant vanaf het gekozen jaar van de Periode-1. Overzicht
van alle transacties (via journalen) met sommaties en weergave van lopend saldo en vreemde
munten. Het overzicht is voorzien van meerdere sortering- en opzoek mogelijkheden. Met een
klik kan men de openstaande posten visualiseren
Op elke kolom
opzoeken

Openstaande
posten

Op elke kolom
sorteren

Onmiddellijk komt men in het scherm klanten/leveranciersstaat. De basisgegevens worden automatisch ingevuld met datum vanaf 01/01 van het gekozen boekjaar.
De boekgegevens zijn ondergebracht in 2 tabbladen.
- Klanten-/Leveranciersstaat:
- Openstaande Posten:
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Raadplegen sales coaching acties (P2120)
Basisprincipe
Dit programmaonderdeel geeft U een overzicht op scherm van de afspraken, bezoeken,
… die U op de gevraagde datum moet uitvoeren.
Per toekomstige klant worden U de volgende gegevens getoond:
Nummer, naam, BTW nr., Alfacode, Actief (J/N), Klantnummer,
U krijgt eveneens gegevens in verband met „Interacties‟ en „To do‟s‟, zoals deze ingegeven zijn in Beheer prospecten.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Overzicht prospecten

Filter

Overzicht
acties

Overzicht te
doen
Filter activeren
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Raadplegen sales coaching acties (P2120)
Beheerspecificaties
A. Velden
Volgens nummer
Vul hier het nummer van de sales coachingklant in, indien u de naam van het prospect
die u wenst te raadplegen, kent.
Volgens naam
Indien U het nummer niet kent, kan U opzoeken via naam. Vul dan de naam in van het
prospect die u wenst te raadplegen.
Volgens BTW nummer
Indien U het BTW nummer van uw prospect kent, kan u zoeken op BTW nummer. Indien u het BTW nummer van het prospect die u wenst te raadplegen, kent.
Volgens alfacode
Indien U het nummer niet kent, kan U opzoeken via naam. Dan moet U het nummer
blanco laten en via F4 en de pijltjes de naam selecteren en automatisch gaat het
nummer gekoppeld worden aan de naam.
Indien u het gewenste prospect gevonden hebt, kan u een communicatie over en weer
of „to do‟ opzoeken door middel van de filters, links weergegeven. Voor meer informatie met betrekking tot het gebruik van filters, raadpleeg handleiding onderdeel „Algemene Principes‟.

B. Filter
Filter 1 of/en 2 of/en 3 type
Hiermee kun je overzicht beperken tot de relevante acties. De filtering gebeurd op basis van het type van de actie. Hierbij word weer het belang
versterkt om goede definities van types aan te maken. Met deze toets
activeer je de filter.
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Afdrukken sales coaching fiches (P2130)
Basisprincipe
De lijst die U hier uitprint, bevat alle gekende gegevens van de op te volgen potentiële
klanten. Nadat U bepaald hebt of U voor een gedetailleerde of een verkorte lijst kiest,
kan U een criterium kiezen waarop U de gegevens geselecteerd wilt zien.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Volgens

Rapporttype

Filter

Selectiecriteria

Printer
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Afdrukken sales coaching fiches (P2130)
Specificaties
A. Velden
Rapporttype




Afdruk prospecten

Wanneer u dit type selecteert, krijgt u een afdruk met de gegevens van alle geselecteerde prospecten.
Volgende gegevens worden weergegeven: zie voorbeeldafdruk volgende bladzijde.


Transacties niveau (level) 1

Hier krijgt U beperkte gegevens van de transacties per prospect.
Volgende gegevens worden weergegeven: zie voorbeeldafdruk volgende bladzijde.


Transacties niveau (level) 2 (verkorte lijst)

Hier krijgt U alle gegevens van de transacties per prospect.
Volgende gegevens worden weergegeven: zie voorbeeldafdruk volgende bladzijde.
Filter 1, 2 en 3 type & Status (actief bij Transacties niveau 1&2)
Met deze filter op basis van type en status beperk je de afdruk
tot de gewenste relevante acties.
Van datum .. tot datum .. (actief bij Transacties niveau 1&2)
Geef hier de periode in waarbinnen PYA de acties moet selecteren om af te drukken.
Afdrukken volgens



(Actief bij rapporttype Afdruk prospecten)

Er zijn zeven verschillende mogelijkheden tot rangschikken voorzien
 Klantnummer (1)
PYA sorteert de lijst volgens klantnummer.
 Klantnaam
(2)
PYA sorteert de lijst volgens klantnaam.
 Postcode
(3)
PYA sorteert de lijst volgens postcode.
 Vertegenwoordiger (4) PYA sorteert de lijst volgens vertegenwoordigernummer.
 Klanttype
(5) PYA sorteert de lijst volgens klant type.
Afhankelijk van de gekozen sorteringlijst moet U volgende velden invullen.
Van postcode .. tot postcode .. (actief bij 3)
Indien U kiest voor afdrukken volgens postcode, komt U in dit veld terecht. Geef hier
de postcodes in waarmee PYA de afdruk van de sales coaching moet starten en eindigen. Via F4 komt U in het overzicht en kan U een keuze maken.
Van vertegenwoordiger .. tot vertegenwoordiger .. (actief bij 4)
Indien U kiest voor afdrukken volgens vertegenwoordiger, komt U in dit veld terecht.
Geef hier de vertegenwoordigernummers in waarmee PYA de afdruk van de sales coaching moet starten en eindigen. Via F4 komt U in het overzicht en kan U een keuze
maken.
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Afdrukken sales coaching fiches (P2130)
Specificaties

(vervolg)

Van type klant .. tot type klant .. (actief bij 5)
Indien U kiest voor afdrukken volgens type klant, komt U in dit veld terecht. Geef hier
de types klant in waarmee PYA de afdruk van de sales coaching moet starten en eindigen. Via F4 komt U in het overzicht en kan U een keuze maken.
Van nummer .. tot nummer .. (actief bij 1)
Indien U kiest voor afdrukken volgens nummer, komt U in dit veld terecht. Geef hier
het nummer in waarmee PYA de afdruk van de sales coaching moet starten en eindigen. Via F4 komt U in het overzicht en kan U een keuze maken.
Van naam .. tot naam .. (actief bij 2)
Indien U kiest voor afdrukken volgens naam, komt U in dit veld terecht. Geef hier de
naam in waarmee PYA de afdruk van de sales coaching moet starten en eindigen. Via
F4 komt U in het overzicht en kan U een keuze maken.
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Afdrukken sales coaching fiches (P2130)
B. Afdrukvoorbeelden
Prospecten

Niveau 1

Niveau 2
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Afdrukken etiketten sales coaching (P2140)
Basisprincipe
Via deze module kan U etiketten afdrukken voor U mailings. Vooraf dien U wel na te kijken of de nodige parameters werden ingegeven in het programmaonderdeel “Documentenopmaak” (P9510).

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Sorterencriterium

Rapport lay-out
Selectiecriteria

Printer
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Afdrukken etiketten sales coaching (P2140)
Specificaties
A. Velden
Tot …
Vul hier de datum in tot welke het log bestand gewist moet worden.
Sorteercriterium



Er zijn zeven verschillende mogelijkheden tot rangschikken voorzien.


Prospectnummer
PYA sorteert de afdruk van de etiketten volgens prospectnummer.
 Prospectnaam
PYA sorteert de afdruk van de etiketten volgens klantnaam.
 Postcode
PYA sorteert de afdruk van de etiketten volgens postcode.
 Vertegenwoordiger PYA sorteert de afdruk van de etiketten volgens vertegenwoordigernummer.
 Prospecttype
PYA sorteert de afdruk van de etiketten volgens klant type.
Afhankelijk van de gekozen sortering van de etiketten moet U volgende velden invullen.
Selectiecriteria



Van postcode .. tot postcode .. (actief bij 3)
Indien U kiest voor afdrukken volgens postcode, komt U in dit veld terecht. Geef hier
de postcodes in waarmee PYA de afdruk van de etiketten moet starten en eindigen. Via
F4 komt U in het overzicht en kan U een keuze maken.
Van vertegenwoordiger .. tot vertegenwoordiger .. (actief bij 4)
Indien U kiest voor afdrukken volgens vertegenwoordiger, komt U in dit veld terecht.
Geef hier de vertegenwoordigernummers in waarmee PYA de afdruk van de etiketten
moet starten en eindigen. Via F4 komt U in het overzicht en kan U een keuze maken.
Van type .. tot type .. (actief bij 5)
Indien U kiest voor afdrukken volgens prospecttype, komt U in dit veld terecht. Geef
hier het prospect types in waarmee PYA de afdruk van de etiketten moet starten en
eindigen. Via F4 komt U in het overzicht en kan U een keuze maken.
Van nummer .. tot nummer .. (actief bij 1)
Indien U kiest voor afdrukken volgens prospectnummer, komt U in dit veld terecht.
Geef hier het prospectnummer in waarmee PYA de afdruk van de etiketten moet starten en eindigen. Via F4 komt U in het overzicht en kan U een keuze maken.
Van naam .. tot naam .. (actief bij 2)
Indien U kiest voor afdrukken volgens prospectnaam, komt U in dit veld terecht. Geef
hier de prospectnaam in waarmee PYA de afdruk van de etiketten moet starten en eindigen. Via F4 komt U in het overzicht en kan U een keuze maken.
Rapport lay-out



Kies hier het document lay-out voor de afdruk van de etiketten. Via de <F4> toets kan
U een venster oproepen met een overzicht van de bestaande rapportdefinities. U kunt
een keuze maken, maar indien de lay-out niet bestaat of gewijzigd moet worden, dien
U wel rechtstreeks naar het programma P9510 te gaan.
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Vertegenwoordigeradministratie
Basisprincipe
In dit hoofdstuk beheer je
•

Vertegenwoordigerstaat op het scherm.

•

Afdrukken vertegenwoordigerstaten.

•

Artikels in demo bij vertegenwoordigers.

•

Lijst van artikels in demo per vertegenwoordiger.

•

Afdrukken artikels in demo volgens artikelnummer.
P 2210
P 2220
P 2230

Vertegenwoordigerstaat op scherm
Afdrukken vertegenwoordigerstaat
Beheer artikels in demo per vertegenwoordiger

29
33
35
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Commentaar
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Vertegenwoordigerstaat op scherm (P2210)
Basisprincipe
Per vertegenwoordiger kunnen in deze module alle verrichtingen nagetrokken worden.
Wijzigen van de gegevens is niet mogelijk. De gegevens worden in stijgende alfanumerieke volgorde per boekingsdatum, documentnummer of klant door op de kolomkop te
klikken.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Periode

Vertegenwoordiger

Documenten

Totalen
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Vertegenwoordigerstaat op scherm (P2210)
Specificaties
A. Velden - Hoofding
Vertegenwoordiger



Vul hier het nummer van de vertegenwoordiger in waarvoor je de staat wenst te raadplegen. Met F4 of de keuzeknop naast het veld kan een vertegenwoordiger uit de bestaande lijst worden geselecteerd.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Naam
Indien je vertegenwoordigernummer hebt ingevuld, komt hier automatisch de naam op
het scherm.
Indien je het nummer blanco hebt gelaten, kan je hier met F4 en de pijltjes de selectie
maken van de naam van de vertegenwoordiger.
Van boekingsdatum … tot boekingsdatum …
Laat toe vrij een periode te selecteren.

B. DETAIL
B(oekings).datum
Boekingsdatum.
Dagboek
Nummer van het dagboek waarin de betreffende verkoop werd geboekt.
Tarief
Het prijstarief dat door de vertegenwoordiger toegekend werd.
Document Datum
De boekingsdatum van het document.
Klant
Het klantnummer volgens het klantenfiche.
Naam
De klantnaam volgens het klantenfiche.
Munt & koers
De muntcode en koers van de transactie.
Bedrag VM & bedrag
Het bedrag van de transactie, zowel in vreemde munt als in lokale munt.
Commissie
De commissiebedragen voor de betreffende vertegenwoordiger per handeling.
Onderaan het scherm wordt een cumul van de omzet, het totaal van de documentbedragen en totaal commissie vertegenwoordiger te zien.
De wijze van berekening kan aangepast worden in het fiche van de vertegenwoordiger
of
in
het
programma
P9320
(Parameters
stock,
facturatie,
orderbeheer)
(op de bruto marge of op de winst)
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Vertegenwoordigerstaat op scherm (P2210)
Commentaar
Commentaar die bij de verkoop werd opgegeven.
Afdrukken van deze lijsten kan via het programma P2220 Afdrukken vertegenwoordigerstaat,
met de toetsencombinatie „CTRL‟+‟P‟ of door op de toets met het printer icoon te klikken.
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Commentaar
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Afdrukken vertegenwoordigerstaat (P2220)
Basisprincipe
Na het invullen van de selectie krijg je een afdruk, met een overzicht van omzetgegevens per vertegenwoordiger.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Selectiecondities

Openstaande documenten

Printer
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Afdrukken vertegenwoordigerstaat (P2220)
Specificaties
A. Scherm
Munt



Hier kan je de internationale afkorting van de munt (ISO code) invullen. De muntcode
kan in principe vrij gekozen worden (bv. BEF, BF, FB, …). Toch raden wij aan om de internationale ISO codes voor de munten te gebruiken. Dit vermijdt problemen met
eventuele conversies van de munten.
Van vertegenwoordiger .. tot vertegenwoordiger ..
Op deze velden selecteer je via F4 de vertegenwoordiger, met de pijltjes maak je een
selectie. Pya start en eindigt de afdruk van de staat vanaf en tot deze vertegenwoordiger. Je kunt deze velden ook blanco laten en dan kiest Pya automatisch de eerste en
het laatste vertegenwoordigernummer.
Van boekingsdatum .. tot boekingsdatum
Geef de datum in vanaf en tot wanneer Pya de gegevens mee moet opnemen in de afdruk van de staat. Indien je het „tot‟ veld blanco laat, neemt Pya de laatste datum of
systeemdatum over.
Enkel openstaande documenten



Bij keuze
worden enkel de opstaande documenten afgedrukt op de vertegenwoordigerstaat. Bij keuze
worden alle documenten afgedrukt op de vertegenwoordigerstaat.

B. Rapport
Afgedrukte velden
 Geselecteerde periode
 Vertegenwoordiger
 Klantnummer
 Klantnaam
 Boekingsdatum
 Documentdatum
 Dagboek
 Documenttype + nummer
 Koers en muntcode
 Commentaar
 Bedrag van het document
 Het commissiebedrag van de
vertegenwoordiger
De gegevens worden steeds alfanumeriek gesorteerd op klant.
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Beheer artikels in demo per vertegenwoordiger (P2230)
Basisprincipe
Een lijst vormen van de artikels die door een vertegenwoordiger in demo genomen worden. De stockbewegingen die de vertegenwoordigers veroorzaken worden bijgehouden
door demonstratieartikels uit de voorraad te nemen, terug te brengen, om te ruilen.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Artikel informatie
Vertegenwoordiger

Demo artikelen
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Beheer artikels in demo per vertegenwoordiger (P2230)
Specificaties
A. Velden
Vertegenwoordigernummer



Vul hier het nummer van de vertegenwoordiger in waarvoor je de staat wenst te raadplegen. Met F4 en de pijltjes kan je een selectie maken, of je vult handmatig de naam
in.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen.
Naam
Indien je vertegenwoordigernummer hebt ingevuld, komt hier automatisch de naam op
het scherm. Indien je het nummer blanco hebt gelaten, kan je hier met F4 en de pijltjes de selectie maken van de vertegenwoordiger op basis van de naam.
Adres
Op basis van het ingevulde vertegenwoordigernummer of -naam, wordt automatisch
het adres weergegeven.
BTW
Op basis van het ingevulde vertegenwoordigernummer of -naam, wordt automatisch
het BTW nummer weergegeven.
Telefoon
Op basis van het ingevulde vertegenwoordigernummer of -naam, wordt automatisch
het telefoonnummer weergegeven.

B. Detail
Na bovengaande selectie te hebben uitgevoerd kom je in detail. Indien er voor de gekozen vertegenwoordiger al artikelen in demo zijn, worden deze weergegeven. De eerste
details zijn vaste details die tot het artikel behoren dat in de onderstaande lijst geactiveerd is.
Eenheid in en Aantal per verpakking in
In het veld “Eenheid in” leest u de maataanduiding van het artikel zoals het bij u afgeleverd wordt. (stuks, dozen, liter, kilo, )
In het veld “Aantal per verpakking in “ leest u het aantal artikels in de verpakking zoals uw leverancier ze bij u aflevert.
Voorbeeld:
De leverancier levert 10 dozen. In elke doos zitten 10 blikjes die u afzonderlijk verkoopt.
Eenheid in: Doos
Aantal per verpakking in: 10
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Beheer artikels in demo per vertegenwoordiger (P2230)
Specificaties (vervolg)
Eenheid uit en Aantal per verpakking uit
In het veld “Eenheid uit” leest u de maataanduiding van het artikel zoals u het verkoopt. (stuks, dozen, liter, kilo, ..)
In het veld “Aantal per verpakking uit “ leest u het aantal artikels in de verpakking zoals u ze verkoopt.
Voorbeeld:
U verkoopt blikjes per stuk.
Eenheid uit: stuk
Aantal per verpakking uit: 1
Barcode nummer
In het veld “Barcode nummer” leest u de barcode nummer (EAN 13 en EAN 39 code)
voor het artikel.
Locatie
In het veld “Magazijn locatie” leest u de plaats van het artikel in het magazijn/filiaal
indien u werkt met opslagplaatsen.
Aan de hand hiervan kunnen de picking lijsten met grote nauwkeurigheid opgesteld
worden in het programma P2412 Afdrukken picking lijst.
Stock
In het veld “stock” leest u de aanwezige beginstock van het nieuwe artikel in het magazijn in. (Dit in de eenheid bepaald in de velden eenheid in/uit).
Lijnnummer
Pya nummert zelf de lijnen. Dit moet ongewijzigd blijven.
Datum
Pya neemt hier de systeemdatum over. Deze datum kan eventueel gewijzigd worden.
Later geldt deze datum als boekingsdatum.
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Beheer artikels in demo per vertegenwoordiger (P2230)
Specificaties (vervolg)
Filiaal, Artikel



en Omschrijving

In de velden “Filiaal”, “Artikel” en “Omschrijving” verwijs je naar de unieke artikelcombinatie Artikelnummer – Filiaal van het artikelfiche, programma P1411 Beheer artikels.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Indien je een filiaal invult, kan je alleen artikels van dat filiaal in demo geven. Dit kan
je per lijn bepalen. Als je het filiaal blanco laat kan je alle artikels uit alle filialen in
demo geven.
In het programma kan je een beveiliging inbouwen waardoor je artikels die niet in
voorraad zijn niet in demo kan geven door de parameter “Mag stock negatief zijn J/N?”
op Nee te zetten.
De artikels kunnen als volgt ingebracht worden.
Via barcodescanner
Als de artikels voorzien zijn van een streepjescode die in het artikelfiche ingegeven is kunnen deze gescand worden.
Via draagbare handscanner
Alle gewenste artikels in de winkel scannen en inlezen in de via <F5> of via de
toets

„Denso scanner‟.

Via manuele ingaven
Je kunt het artikelnummer opvragen met de functietoetsen die beschreven zijn in
“ALGEMENE PRINCIPES” of je kan het nummer manueel intikken.
Speciale gevallen van manuele ingaven:


Artikel dat niet opgenomen is in het artikelbestand
In het veld “Artikelnummer” :
..
In het veld “Omschrijving” :
·Naam of uitleg van het artikel



Vaste mededeling (bv: garantie, vakantie, … mededeling die regelmatig terugkeert)
In het veld “Artikelnummer” :
MED
In het veld “Omschrijving” :
De code van de vaste mededeling. Je kunt de
functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan, om
nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, … Zie ook programma
P9330 Beheer vaste teksten.
Aantal, gewicht, tarief, prijs en korting kunnen niet ingevuld worden.



Vrije mededeling
In het veld “Artikelnummer”:
MED. .
In het veld “Omschrijving” :
·Mededeling typen·
Aantal, gewicht, tarief, prijs en korting kunnen niet ingevuld worden.

De cursor gaat naar het volgende veld:
Bij manuele ingaven: “Aantal”.
Bij gebruik van een scanner: Afhankelijk van de programmatie van de scanner.
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Beheer artikels in demo per vertegenwoordiger (P2230)
Specificaties (vervolg)
Prijs
De prijs per eenheid van het artikel wordt hier weergegeven indien deze gekend is in
het programma P1411 Beheer Artikels.
Geleverd
Vul hier het aantal stuks in dat de vertegenwoordiger in demo neemt. Afhankelijk van
de aard van de voorraad van het artikel in het tabblad “STOCK” in het programma
P1411 Beheer artikels zal je dit veld moeten invullen.
 Bij verkoop van artikels :
Positief aantal of gewicht
 Bij terugname van artikels :
Negatief aantal of gewicht
De stock van de artikels zal bijgewerkt worden als aan volgende voorwaarden voldaan
is.
 P9320 Parameters stock, facturatie, orders -> “Bijhouden stock J/N” = Ja
 P1411 Beheer artikels – Tabblad “PARAMETERS” -> “Stock bijhouden J/N” = Ja
Extra
Indien er voor een bepaald artikel andere gegevens gelden dan deze die opgegeven
zijn in het artikelbeheer, wordt dit veld aangevinkt. Ook wanneer u een artikel opneemt dat niet in uw artikelbestand aanwezig is (u vult dan „..‟ in bij artikel), kan u
deze extra gegevens invullen.

C. Afdrukken Artikels in consignatie (vertegenwoordigers)
Afdrukken van deze lijsten kan via het programma P2230, met de toetsencombinatie
„CTRL‟+‟P‟ of door op de toets

met het printer icoon te klikken.
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Afdrukken Artikels in consignatie (vertegenwoordigers)
Basisprincipe
Deze lijst biedt een overzicht van alle artikel in demo, in stijgende alfanumerieke volgorder per vertegenwoordigernummer. Per vertegenwoordiger krijg je een lijst van alle
artikels en per artikel het juiste aantal, dat hij of zij in demo heeft.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Rapporttype

Sortering

Selectiecondities

Printer
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Afdrukken Artikels in consignatie (vertegenwoordigers)
Specificaties
A. Velden
Selecteer rapporttype
Per vertegenwoordigers.
Sorteercriterium
 Per klant / vertegenwoordiger.
In dit geval dus per vertegenwoordiger. De artikels in consignatie worden op de afdruk
alfabetisch per vertegenwoordiger gerangschikt.
De cursor sprint naar het veld „van vertegenwoordiger…. Tot vertegenwoordiger ….‟
 Per artikel.
De artikels in consignatie worden op de afdruk alfabetisch volgens artikelnummer gerangschikt.
De cursor springt naar het veld „van artikelnummer… tot artikelnummer …‟
Van vertegenwoordiger .. tot vertegenwoordiger ..
Op deze velden selecteer je via F4 de vertegenwoordiger s, met de pijltjes maak je een
selectie. Pya start de afdruk van de artikels in demo vanaf deze vertegenwoordiger. Je
kunt deze velden ook blanco laten en dan kiest Pya automatisch de eerste en het laatste vertegenwoordigernummer.
Van artikelnummer .. tot artikelnummer ..
Geef hier het artikelnummer in waarmee Pya de afdruk moet starten. Via F4 kom je in
het overzicht en kan je een keuze maken. Indien je deze velden blanco laat, start Pya
met het eerste en het laatste artikelnummer.
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Voorraadadministratie
Basisprincipe
In dit hoofdstuk beheer je
 Filialen
 Samengestelde artikels
 Prijzen
 Statistieken
 Inventaris
P
P
P
P
P
P

231.
232.
233.
234.
235.
236.

Filialenbeheer
Samengestelde artikels en kosten/taksen
Prijsafspraken
Prijswijzigingen
Statistieken
Inventaris

45
53
69
85
91
113
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Filialenbeheer
Basisprincipe
In dit hoofdstuk beheer je
 Filialen
P 2310
P 2311

Copieren tussen filialen
Bestellingen tussen filialen

47
51
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Copieren tussen filialen (P2310)
Basisprincipe
Dit programmaonderdeel biedt je de mogelijkheid om artikelgegevens van het ene filiaal
over te nemen naar het andere filiaal. Het grote voordeel hiervan is, dat je niet opnieuw
alle gegevens moet invoeren.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Van .. tot filiaal

Selectiecriteria’s

Opties
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Copieren tussen filialen (P2310)
Specificaties
A. Velden
Van filiaal



Via F4 kom je in het overzicht van de filialen, via de pijltjes kan je hier een selectie
maken. In dit veld moet je het filiaal waarvan je de artikelgegevens wenst over te nemen inbrengen.
Naar filiaal



Via F4 kom je in het overzicht van de filialen, via de pijltjes kan je hier een selectie
maken. In dit veld moet je het filiaal waar je de artikelgegevens wenst in over te nemen inbrengen. Dit filiaal dien je wel eerst te creëren bij het filialenbeheer P1415.
Selectiecriteria



Van artikelgroep .. tot artikelgroep ..
Hier bepaal je de ondergrens en de bovengrens van de artikelgroepen. Via F4 kom je
in het overzicht en kan je een keuze maken uit de artikelgroepen. Je kunt deze velden
ook blanco laten en dan kiest Pya automatisch de eerste en de laatste artikelgroep.
Van artikelnummer .. tot artikelnummer ..
Indien je een specifiekere keuze van artikelen wenst te maken, kan je best alle filialen
aanduiden en hier verder specificeren welke artikelgegevens overgezet mogen worden.
Via F4 kom je in een overzicht en kan je een keuze maken. Hier bepaal je vanaf welk
artikelnummer PYA de gegevens moet overnemen.
Van leverancier .. tot leverancier
Indien je een specifiekere keuze van leveranciers wenst te maken, kan je best alle filialen aanduiden en hier verder specificeren welke leveranciersgebonden artikelen
overgezet mogen worden. Via F4 kom je in een overzicht en kan je een keuze maken.
Hier bepaal je vanaf welke leverancier PYA de gegevens moet overnemen.
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Copieren tussen filialen (P2310)
Specificaties
Opties
Prijzen kopiëren (

/

)

PYA biedt je hier de mogelijkheid om de prijzen over te nemen. Indien je prijzen per filiaal verschillen kan je hier best
ingeven. Je kunt dan achteraf zelf de prijzen aanpassen. Bij keuze
worden alle prijzen overgenomen afgezien van eventueel al aanwezige prijzen in het filiaal van bestemming.
Prijzen aanpassen indien artikel reeds aanwezig (

/

)

In dit veld moet je
invullen indien in beide artikelfiche van de filialen, al prijzen
aanwezig zijn en je de prijzen in het filiaal van bestemming wenst te behouden. PYA
zal enkel de prijzen overnemen van het oorspronkelijk filiaal als er geen prijzen in het
filiaal van bestemming aanwezig zijn. Bij keuze
worden alle prijzen overgenomen in
het filiaal van bestemming. Ook indien er al prijzen aanwezig zijn worden deze aangepast.
Alternatieve leveranciers kopiëren (

/

)

PYA geeft je de mogelijkheid om van de artikelbestanden, de alternatieve leveranciers
mee over te nemen naar het filiaal van bestemming. Bij keuze
worden de alternatieve leveranciers gekoppeld in je artikelfiche P1411 of 1420 mee overgenomen, bij
keuze

niet.

Artikelomschrijving kopiëren (
Als je in dit veld

/

)

kiest neemt PYA de artikelomschrijving over van het oorspronkelijk

filiaal. Bij keuze
worden deze omschrijvingen niet mee overgenomen en moet je in
het filiaal van bestemming de omschrijvingen achteraf manueel invoeren.
Stock overdragen (

/

)

Als je de stockgegevens mee wenst over te nemen van het oorspronkelijk filiaal naar
het filiaal van bestemming moet je hier
invullen. Indien je de stockgegevens van
het filiaal van bestemming wenst te behouden kies je voor
kopiëren enkel indien artikel reeds bestaat in doelfiliaal (

.
/

)

Indien u enkel de recentere gegevens over de bestaande artikelen van uw doelfiliaal
wil overzetten van het ene filiaal op het doelfiliaal, vinkt u deze optie aan. Gegevens
over niet bestaande artikelen in uw doelfiliaal worden dan niet mee overgezet.
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Bestellingen tussen filialen (P2311)
Basisprincipe
Dit programmaonderdeel biedt je de mogelijkheid om bestellingen tussen twee filialen
mogelijk te maken. Dit gebeurt in de vorm van een bestelling.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Samengesteld artikel
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Samengestelde artikels en kosten/ taksen
Basisprincipe
In dit hoofdstuk beheer je
 Samengestelde artikels, kosten en taks
P 2321
P 2322
P 2323

Beheer samengestelde artikels
Afdrukken samengestelde artikels
Beheer samenstelling kosten en taksen

53
61
65
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Beheer samengestelde artikels (P2321)
Basisprincipe
Van dit onderdeel maak je gebruik indien je bedrijf werkt met samengestelde artikelen
opgebouwd uit verschillende deelartikelen. De samengestelde artikelen moeten ook toegevoegd worden in het artikelfiche, bij tabblad „Samenstelling‟ dien je dan de code in te
brengen van het samengestelde artikel ingegeven onder dit programmaonderdeel.
Opmerking: vanuit het artikelfiche via het tabblad „Samenstelling‟ kan je ook toegang
krijgen tot dit programmaonderdeel.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Samengesteld artikel

Prijzen

Samenstelling

Mededeling

Samengesteld artikel

Ok TOETS

Onbestaand artikel

55/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Beheer samengestelde artikels (P2321)
Specificaties
A. Parameters
Na de algemene gegevens van je samengesteld artikel in te brengen, kan je de verschillende componenten ingeven. Bij een verkooptransactie heb je volgende keuzes die je
kunt instellen bij de parameters P9320 “Parameters stock facturatie orders” op het eerste tabblad onderaan bij de samengestelde artikelen

.

• Alle deelartikelen worden samengevoegd rekening houdend met de prijs van ieder
deelartikel
Bij de parameters P9320 vul je in het veld

.

Opgelet: Er mogen geen verkoopsprijzen vermeld worden bij samengesteld artikel.
Anders wordt zowel de samengestelde prijs als de prijzen van de deelartikelen
overgenomen.
Bij de parameters P9320 vul je in het veld
le deelartikelen en niet het samengesteld artikel afgedrukt worden.

zodat al-

• Alle deelartikelen worden opgesomd met één globale prijs van het samengesteld artikel
Bij de parameters P9320 vul je in het veld

.

Opgelet: P2321 vul je bij de deelartikelen geen prijs in, want anders wordt alles
dubbel gerekend.
Bij de parameters P9320 vul je in het veld
le deelartikelen en niet het samengesteld artikel afgedrukt worden.

zodat al-

• Enkel het samengestelde artikel wordt weergegeven met een prijs op detail niveau.
Bij de parameters P9320 vul je in het

.

Opgelet: P2321 vul je bij de deelartikelen geen prijs in, want anders wordt alles
dubbel gerekend.
Bij de parameters P9320 vul je in het veld
enkel het samengestelde artikel afgedrukt wordt.

zodat
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Beheer samengestelde artikels (P2321)
Specificaties

(vervolg)

B. Hoofdding
Code



Hier vul je de unieke code die je wenst toe te kennen aan de samenstelling. Opgelet:
Dit is niet de artikelcode, want het samengestelde artikel moet je op de normale manier toevoegen in je artikelbestand. Dit is de code die je moet invullen in je artikelfiche
in het veld „Code samenstel.‟ .
Omschrijving
Geef hier je een omschrijving aan de samenstelling. Deze wordt louter informatief opgevraagd.
Informatief wordt nu weergegeven:
 De 4 vooropgestelde verkoopprijzen van het artikel
 De kostprijs van het artikel
 Eenheid in & Eenheid uit (voorbeeld: resp. Palet & doos)
 Aant. /verp in & Aant. /verp uit (resp. 100 (dozen per palet) & 1 )
 Barcode
 Locatie (in het magazijn)
 Stock

C. Detail
Lijn
PYA nummert automatisch de lijnen, dit veld kan u niet wijzigen.
Artikel

 en Omschrijving

Breng het artikel in dat u onder het samengestelde artikel wil inbrengen.
In de velden “Artikel” en “Omschrijving” verwijs je naar het unieke Artikelnummer van
het artikelfiche, programma P1411 Beheer artikels.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …

57/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Beheer samengestelde artikels (P2321)
Specificaties

(vervolg)

De artikels kunnen als volgt ingebracht worden.
Via barcodescanner
Als de artikels voorzien zijn van een streepjescode die in het artikelfiche ingegeven is, kunnen deze gescand worden. (demoscanner)
Via manuele ingaven
Je kunt het artikelnummer opvragen met de functietoetsen die beschreven zijn in
“ALGEMENE PRINCIPES” of je kan het nummer manueel intikken.
Speciale gevallen van manuele ingaven:


Artikel dat niet opgenomen is in het artikelfiche.
In het veld “Artikelnummer” :
..
In het veld “Omschrijving” :
·Naam of uitleg van het artikel



Vaste mededeling (bv: garantie, vakantie, … mededeling die regelmatig terugkeert)
In het veld “Artikelnummer” :
MED
In het veld “Omschrijving” :
De code van de vaste mededeling. Je kunt de
functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan, om
nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, … Zie ook programma
P9330 Beheer vaste teksten.
Aantal, gewicht, tarief, prijs en korting kunnen niet ingevuld worden.



Vrije mededeling
In het veld “Artikelnummer”:
MED. .
In het veld “Omschrijving” :
·Mededeling typen·
Aantal, gewicht, tarief, prijs en korting kunnen niet ingevuld worden.

Aantal



In dit veld vul je het aantal in dat je nodig hebt om het artikel samen te stellen.
Prijs 1, 2, 3 & 4
PYA neemt de deze 4 verkoopprijzen over vanuit het artikelfiche. Indien gewenst kan
men de prijzen hier aanpassen maar in principe blijven deze behouden.
Stock (

/

)

Indien je dit veld op
waarden voldaan is:

invult wordt de stock aangepast als aan de volgende voor-

P9320 Parameters stock, facturatie, orders
P1411 Beheer artikels – Tabblad “Stock/Verpakking”
Als je

invult, wordt de stock niet aangepast.

Stat.(istiek) (

/

)

In dit veld houdt PYA bij keuze
de statistieken bij van het deelartikel bij een verkoopstransactie. Bovendien worden de statistieken van de samengestelde artikelen
ook bijgehouden. Dit kan een vertekent beeld geven, daarom kan je hier
kiezen zodat PYA enkel de statistieken bijhoudt van het samengestelde artikel.
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Beheer samengestelde artikels (P2321)
Specificaties

(vervolg)

D. Knoppen
Door op deze toets
te klikken, voegt u een nieuwe lijn toe, om een mededeling in te voegen. Onder „artikel‟ wordt „MED..‟ geplaatst. U kunt vervolgens bij „omschrijving‟ een mededeling invoegen.
Klikt U op deze toets
, dan wordt er een artikel ingevoegd dat niet bij uw
artikels is opgenomen. PYA plaatst onder „Artikel‟: „..‟. U kunt vervolgens zelf een omschrijving, aantal en prijs inbrengen.
Wanneer u op deze toets
klikt, kan u een ander samengesteld artikel, in
uw samenstelling invoegen. De omschrijving, prijs en samenstelling van het gewenste
samengestelde artikel worden overgenomen.
Met deze toetsen

kan u een lijn toevoegen of verwijderen.

Met deze toetsen
plaatsen.
Deze toets

kan u een lijn naar boven of beneden ver-

slaat het samengesteld artikel op.

Deze lijst kan afgedrukt worden door gebruik te maken van de toetsencombinatie
„CTRL‟+‟P‟ of op de printicon aan te klikken. Om het verkregen scherm te vervolledigen, kan u het hierop volgende hoofdstuk raadplegen.
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Afdrukken samengestelde artikels (P2322)
Basisprincipe
Voor een afdruk van de samengestelde artikelen, kan je beroep doen op dit programmaonderdeel.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Selectiecriteria’s

Opties

Printer
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Afdrukken samengestelde artikels (P2322)
Specificaties
A. Velden
Van samengesteld artikel … ( & omschrijving)
Hier kan je opgeven vanaf welke code samenstelling je de afdruk wenst te starten. Via
F4 kom je ook in het overzicht menu en kan je met de pijltjes een selectie maken. Indien je dit veld blanco laat, start PYA vanaf de eerste samenstelling.
Tot samengesteld artikel … ( & omschrijving)
Geef hier in tot en met welke code samenstelling je de afdruk wenst. Via F4 kom je
ook in het overzicht menu en kan je met de pijltjes een selectie maken. Indien je dit
veld blanco laat, wordt automatisch de laatste code samenstelling geselecteerd.
Klant
Als je een persoonlijke prijslijst wilt, geef je hier de code van die bepaalde klant in. De
munt- en taalcode worden overgenomen vanuit het klantenfiche.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Taalcode
Bij een selectie van een bepaalde klant wordt dit veld automatisch ingevuld. Anders
kan je met F4 een keuze maken uit het overzicht. Vooraleer je een andere taal voor
afdruk kan selecteren dien je wel de omschrijving in verschillende talen in te voeren.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Prijslijst code
Via F4 kan je een keuze maken uit het overzicht. Indien je dit veld blanco laat, kies je
de algemene (blanco) prijslijst.
Muntcode
Bij selectie van een bepaalde klant wordt dit veld automatisch ingevuld. Anders kan je
een keuze maken uit het overzicht via F4 of indien je dit veld blanco laat, neemt PYA
automatisch de standaard muntcode van je bedrijf over.
Koers
De koers wordt automatisch overgenomen, na het kiezen van een muntcode.
Datum
Automatisch neemt PYA de systeemdatum over. Die kan eventueel gewijzigd worden.
Opties


prijzen inclusief btw: Wens je een afdruk met vermelding van de prijzen, dan kies
je hier
.



Afdrukken van muntcode en koers: Wens je een afdruk met vermelding van de
muntcode en de koers, dan kies je hier
.



Afdrukken kostprijs: Wil je de aankoopprijzen mee afdrukken, vul je hier

in.
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Afdrukken samengestelde artikels (P2322)
Specificaties
B. Voorbeeld afdruk
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Beheer samenstelling kosten en taksen (P2323)
Basisprincipe
In dit programmaonderdeel stel je kosten en taksen samen. De kosten en taksen die
beheerd worden zijn recupel, reprobel, auvibel, Bebat, Fort Plus, Leeggoed.
De mogelijke types zijn Recupel, Reprobel, Auvibel, Bebat, Fost plus en Leeggoed.
Recupel: De recyclagebijdrage op elektronische apparaten, zie www.recupel.be
Reprobel: Vooral voor scanners en andere „reproductie‟-apparaten
Bebat: Recuperatie van batterijen, met taksen daarop verrekend
Fostplus: verpakkingsbijdrage
Auvibel: Ook auteursrechten genoemd. Specifiek voor Cd‟s, Dvd‟s etc.
Leeggoed: Indien u het leeggoed als extra kost op documenten wenst bij te plaatsen.
Aanmaken, wijzigen en raadplegen van kosten in “P1417 Kostenbeheer”

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Omschrijving

Kosten en
taksen
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Beheer samenstelling kosten en taksen (P2323)

A. Velden -Samenstelling
Code
Code van de samengestelde kost of taks.
Omschrijving
Omschrijving van de samengestelde kost of taks.

B. Velden – Detail
Ln
Lijnnummer van de samenstelling.
Artikel
Artikel dat gekoppeld is met de kost of taks.
Omschrijving
Een korte omschrijving die aanduidt over welke kost of taks het gaat.
Type
Welk kost of taks wordt hier gecreëerd.
 Recupel: recyclagebijdrage - Wanneer u een nieuw apparaat aankoopt, betaalt u
sinds 2001 een Recupel - bijdrage. Met dit bedrag, dat varieert per productgroep,
worden onder andere de toekomstige inzameling en verwerking van het toestel
gefinancierd.
 Reprobel: reproductiebijdrage - Bij de aanschaf van een kopieerapparaat, fax,
scanner, kantoor - offsetapparaat of duplicator moet u vaak ook een Reprobel bijdrage betalen.
 Auvibel: auteursrechten - De Auvibel taks of kopieertaks is een belasting in België
op de verkoop van informatiedragers, zoals beschrijfbare cd's en dvd's, USB sticks
en externe harde schijven, en van aanverwante elektronische toestellen zoals dvdrecorders en settopboxen
 Bebat: recuperatie taksen op batterijen - Bijdrage voor het inzamelen van alle
soorten gebruikte batterijen en accumulatoren, met het oog op hun verwerking.
 Fost_Plus: verpakkingsbijdrage - Bijdrage voor de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.
 Leeggoed: statiegeld - Het waarborggeld dat men betaalt of krijgt voor flessen of
kratten
Waarde
Afhankelijk van de basis wordt hier een factor of een bedrag ingegeven.
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Beheer samenstelling kosten en taksen (P2323)
Basis
Er wordt bepaald op welke basis de aanvullende kost berekend word.
 Aantal: Het ingegeven bedrag wordt zoveel keer aangerekend als er aantallen
verkocht worden van het artikel waaraan deze taks gekoppeld is.
 Gewicht (kg): Het bedrag wordt bepaald door het gewicht van het artikel waaraan deze taks gekoppeld is maal de factor die hier ingegeven is.
 Lijntotaal excl. BTW: De kost bedraagt een factor van het regeltotaal van het
artikel waaraan deze kost gekoppeld is.
 Eenmalig per artikel: Het ingevuld bedrag wordt eenmalig aangerekend, ongeacht het aantal verkochte artikelen waaraan deze kost gekoppeld is.
Categorie
Er wordt bepaald welke categorie geldig is.
 leeggoed: leeggoed
 Taks: Recupel, Reprobel, Auvibel, Bebat en Fost_Plus zijn taksen
BTW type
Welke BTW type moet gebruik worden voor deze kost.
 BTW taks artikel: de BTW code nemen die aan het hier in te vullen artikel hangt.
 BTW hoofdartikel: de BTW code nemen van het artikel waaraan dit artikel gekoppeld is.
 Geen BTW: geen BTW code
 Vrije BTW code BTW incl. : een vrij in te geven BTW code op dit scherm waarbij
voorrang voor de berekening gegeven wordt aan het inclusief bedrag.
 Vrije BTW code BTW excl. : een vrij in te geven BTW code op dit scherm waarbij voorrang voor de berekening gegeven wordt aan het exclusief bedrag.
BTW
Welke BTW code moet gebruik worden voor deze kost of taks.
Rekening
Op welke rekening moet deze kost of taks geboekt worden.
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Prijsafspraken
Basisprincipe
In dit hoofdstuk beheer je
 Prijzen

Dit programmaonderdeel is zeer uitgebreid en daarom een gevaarlijk
instrument. Volg ons advies vooraleer hiermee te starten:




P
P
P
P
P

2331
2332
2333
2334
2335

Maak eerst een planning op. Wat wilt u?
Laat door ons een analyse maken. Wat houden deze wijzigingen in en wat is
de handelbaarheid hiervan?
Vraag ons advies qua impact van de gewenste implementatie.

Definities prijslijsten
Afdrukken definities prijslijsten
Prijsafspraken klanten leveranciers
Raadplegen prijsafspraken op scherm
Afdrukken prijsafspraken

71
73
75
81
83
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Definities prijslijsten (P2331)
Basisprincipe
Verschillende prijslijsten hanteren. Deze lijsten kan je onbeperkt toevoegen, toch raden
wij aan ons advies te volgen vooraleer extra lijsten aan te maken. De code kan je selecteren in alle verkooptransacties, zodat voor die bepaalde verkoop een specifieke prijslijst
gekozen wordt. In het klantenfiche krijg je de mogelijkheid om aan een bepaalde klant
een prijslijst te koppelen. Automatisch wordt bij selectie van deze klant bij verkooptransacties de juiste prijslijst overgenomen te worden vanuit het klantenfiche.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

ID prijslijst

Prijslijsten

Beheerspecificaties
A. Velden
Code



Geef hier de code in van de prijslijst. De standaard prijslijst is in veel bedrijven gewoon de prijslijst zonder code (blanco code).
Omschrijving
Vul in dit veld de omschrijving in van de prijslijst.
Muntcode



In welke munt wil je de prijslijst opstellen? Maak hier je een keuze uit het overzicht
menu via F4. Indien je dit veld blanco laat neemt PYA automatisch de standaard
muntcode over.
Nota
In dit veld kan je aanvullende commentaar inbrengen.
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Afdrukken definities prijslijsten (P2332)
Basisprincipe
In dit onderdeel krijg je een beknopte afdruk van alle prijslijsten met hun omschrijving
en muntcode.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Selectiecriteria

Printer

Rapportspecificaties
A. Velden
Van code .. tot code ..
Bepaal hier de onder- en bovengrens van de prijslijst code.
Via F4 kom je in het overzicht en kan je een keuze maken door middel van de pijltjes.
Indien je deze velden blanco laat, kies PYA de eerste en de laatste prijslijst code.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …

B. Rapport voorbeeld
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Prijsafspraken klanten leveranciers (P2333)
Basisprincipe
Prijsafspraken in P2333 – P2334 – P2335 kunnen door elkaar lopen. PYA kiest altijd de
voordeligste prijs voor de klant.
In de parameters P9320 Parameters Facturatie stock orders in het veld “Prijzen enkel
vanuit prijsafspraken” heeft PYA twee mogelijkheden.
•
Indien dit veld op
is ingevuld, worden initieel bij
een verkoopstransactie de prijzen vanuit de prijsafspraken
overgenomen. Als je de prijs wijzigt, wordt er dynamisch een
nieuwe prijsafspraak voor gemaakt. Opgelet: Indien je 100
klanten hebt en 100 artikelen kan PYA tot 10000 prijsafspraken noteren. Dit kan je systeem belasten en daarom raden
wij aan ons advies bij de inleiding te volgen.
•
Indien je dit veld op
invult, worden er niet automatisch prijsafspraken aangemaakt.
In dit eerste programmaonderdeel geef je de prijsafspraken in per klant voor een bepaald artikel.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Klant/Klanttype/Leverancierp

Combinatie kiezen

Prijsafspraken

Staffel
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Prijsafspraken klanten leveranciers (P2333)
Beheerspecificaties
A. Velden/ID
Prijsafspraken per…
Selecteer hier op welke basis u prijsafspraken wenst op te stellen. De verschillende opties zijn:
 Klant/artikel (1)
 Klant/artikelgroep (2)
 Klanttype/artikel (3)
 Klanttype/artikelgroep (4)
 Leverancier/artikel (5)
 Nieuwe verkoopsprijzen geldig vanaf datum (6)
Hier kan men prijzen invoeren die geldig zijn vanaf “xx/xx/xxxx”. Deze prijsafspraken worden geactiveerd in het programma P1435 (Afdrukken etiketten artikels)
(Artikels waar de verkoopprijs gewijzigd is, vanaf datum). Wordt vooral gebruikt om de prijzen op voorhand
aan te passen.
Bv: dagprijzen groenten, fruit  activeren en afdrukken etiketten met P1435
Bv: prijswijzigingen in de toekomst  afdrukken etiketten met P1435  etiketten op artikels en schappen plaatsen  activeren prijzen met P1435 op
dag prijswijziging.
LET OP: Niet alle velden die hierna besproken worden, zijn voor elke keuze van toepassing. Naargelang u een andere selectie maakt, zullen meer of minder velden van
toepassing zijn.
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Prijsafspraken klanten leveranciers (P2333)
Klant & naam/ klanttype & omschrijving/ Leverancier & naam



Hier kan je via F4 de gewenste klant, klanttype of leverancier selecteren. Voor deze
klant kan je nu een prijsafspraak maken. Indien je dit veld blanco laat, wordt de prijsafspraak toegepast op alle klanten!

Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Na selectie van een specifieke klant wordt de omschrijving van het klantnummer in dit
veld automatisch overgenomen uit het klantenbestand. Zo ook voor leverancier en
klantentype.

B. Velden / Detail
Lijn (1..6)
De lijnen worden automatisch genummerd door PYA. Dit veld moet je ongewijzigd.
Prijslijst (1..5)
Als je firma verschillende prijslijsten hanteert, kan je hier de juiste prijslijst opgeven.
Als je dit veld blanco laat wordt de standaard blanco prijs gekozen.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, ….
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Prijsafspraken klanten leveranciers (P2333)
T (Type) (1..6)
Hier heb je 4 mogelijkheden:
 B
Kies voor deze mogelijkheid als je een bedrag wil optellen of aftrekken van
de prijs vermeldt in de artikelfiches. Hier heb je het voordeel dat indien de
prijzen in de artikelfiches wijzigen, automatisch de verhoging of daling berekent in de nieuwe prijs. Zo hoef je niet al je prijsafspraken te wijzigen.
 P
Kies voor deze mogelijkheid als je een nieuwe prijs wil hanteren voor deze
specifieke prijsafspraak. Let echter wel op: Indien je prijzen wijzigt, moet je
buiten de aanpassingen in je artikelfiches ook nog elke prijsafspraak aanpassen aan de verhoging.
 %
Dit is de meest voor de handliggende keuze. Kies voor deze mogelijkheid als
je een % percentage korting wil toekennen op de prijs vermeldt in de artikelfiches. Hier heb je het voordeel dat indien de prijzen in de artikelfiches wijzigen, automatisch het percentage berekent op de nieuwe prijs. Zo hoef je
niet al je prijsafspraken te wijzigen.
 G
Indien je werkt met staffelkortingen, kan je G (Gratis) kiezen voor een bepaald aantal, dat gratis bijgeleverd werden.
Artikel (1,3,5)
Hier kan je het artikel waarvoor je de prijsafspraak wil aanmaken invullen of opzoeken
via F4.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Artikelgroep (2,4)
Hier kan je de artikelgroep waarvoor je de prijsafspraak wil aanmaken invullen of opzoeken via F4.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Omschrijving (1..5)
Na selectie van het artikel wordt de omschrijving overgenomen uit het artikelbestand.
Zo ook voor artikelgroep.
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Prijsafspraken klanten leveranciers (P2333)
Staffel (1..5)
Staffelkortingen worden gebruikt voor het toekennen van kwantitatieve kortingen aan je klanten.
Afhankelijk van het aangekochte aantal zal PYA de
staffelkorting toepassen volgens de ingevulde prijsafspraak. Bij keuze
kom je in het achterliggende
venster terecht met volgende velden. Indien je bij T type G van gratis kiest, vult PYA
automatisch bij staf. een
in. In dit achterliggende venster geef je tot 5 staffelkortingen maximaal in.
 Lijn
PYA vult hier het lijnnummer in.
 Aantal
Vul hier het aantal in. Vanaf dat dit aantal aangekocht wordt, zal de ingegeven korting toegestaan worden aan de klant.
 %
Als je bij T type % kiest van percentage, kom je automatisch in dit veld terecht nadat je het aantal invulde. Hier kan je het eerste kortingspercentage
invullen.
 %
PYA biedt de mogelijkheid om met meerdere percenten te werken. Als je bij
het eerste percentage veld een getal invult, wordt hiervan het resultaat berekend. Indien je in het tweede percentage veld een getal invult, wordt dit berekend op het resultaat van het eerste percentage en niet op de initiële prijs. Dit
komt voor je firma voordeliger uit.
Hoe rekent PYA:
Een artikel x kost 2000 Euro, bij aankoop van 2 artikelen x wordt er 5 % korting toegestaan en bij aankoop van 10 artikelen x wordt er een extra korting
van 8 % toegestaan.
 2000 Euro – 5 % korting = 1900 Euro
 1900 Euro – 8 % korting = 1748 Euro
Indien je ineens 13 % toekent krijg je  2000 Euro – 13 % korting = 1740
Euro
 %
In dit veld breng je het derde percentage in. Dit wordt dan berekend op het
resultaat na verrekening van het tweede percentage.
 Resultaat
In dit veld geeft PYA de uitkomst weer, na verrekening van de percentagekortingen.
 Prijs 1 & 2 & 3 & 4
Als je bij T type P kiest van prijs kom je automatisch in dit veld terecht na
het aantal in te vullen. Hier kan je de nieuwe prijs voor Prijs 1 invullen voor
de prijsafspraak.
Als je bij T type B kiest van bedrag kom je automatisch in dit veld terecht na
het aantal in te vullen. Hier kan je het bedrag in vermindering of vermeerdering brengen. Laat het ingevulde bedrag voorafgaan door een + of
een -.
PYA stelt deze prijs voor vanaf dat het ingebrachte aantal aangekocht wordt.
Het is aan te raden de 4 verkoopsprijzen in te vullen.
Zie Prijs 1
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Prijsafspraken klanten leveranciers (P2333)
Omschrijving (1..5)
Na selectie van het artikel wordt de omschrijving overgenomen uit het artikelbestand.
Zo ook voor artikelgroep.
Prijs 1-2 (1..6)
Als je bij T type P kiest van prijs kom je in dit veld. Hier kan je de nieuwe prijs voor
Prijs 1 invullen voor de prijsafspraak.
Als je bij T type B kiest van bedrag kom je in dit veld. Hier kan je het bedrag in
vermindering of vermeerdering brengen. Laat het ingevulde bedrag voorafgaan
door een + of een -.
Als je bij T type % kiest van percentage kom je in dit veld. Geef hier het percentage
in dat je wenst toe te kennen aan de vier verkoopsprijzen.
Na het verlaten van dit veld kom je in het veld eronder. Hier kan je de nieuwe prijs of
een bedrag in vermeerdering of vermindering voor Prijs 2 invullen voor de prijsafspraak.
Prijs 3-4 (1..6)
Na het veld van prijs 2 te verlaten kom je in dit veld terecht. Hier kan je de nieuwe
prijs voor Prijs 3 of het bedrag in vermeerdering of vermindering inbrengen voor de
prijsafspraak.
Na het verlaten van dit veld kom je in het veld eronder. Hier kan je de nieuwe prijs
voor Prijs 4 of een bedrag in vermeerdering of vermindering invullen voor de prijsafspraak. Het is aan te raden de 4 verkoopsprijzen in te vullen.
vanaf… (1..6) & tot … (1..5)
Dit is de geldigheidsperiode.
In het eerste veld geef je de aanvangsdatum in. Vanaf die datum start PYA met het
toekennen van de ingevulde prijsafspraak.
In het tweede veld geef je de einddatum in. Tot die datum stelt PYA de ingevulde
prijsafspraak voor. Echter indien voor het verstrijken van de geldigheidsperiode voor
dezelfde klant en hetzelfde artikel een nieuwe prijsafspraak werd ingebracht waarvan
de geldigheidsperiode overlapt, neemt PYA steeds de meest recente afspraak.
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Raadplegen prijsafspraken op scherm (P2334)
Basisprincipe
In dit programmaonderdeel raadpleeg je de prijsafspraken op het scherm.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Combinatie kiezen

Staffel

Prijsafspraken

Beheerspecificaties
A. Velden
Prijsafspraken per…
Selecteer welk type prijsafspraak u wenst te raadplegen. De mogelijke opties zijn:







Klant/artikel
Klant/artikelgroep
Klanttype/artikel
Klanttype/artikelgroep
Leverancier/artikel
Nieuwe verkoopsprijzen geldig vanaf datum
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Afdrukken prijsafspraken (P2335)
Basisprincipe
In dit programmaonderdeel druk je de prijsafspraken af. Dit is een krachtig hulpmiddel
voor het visualiseren van al je prijsafspraken.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Per
??

Selectiecriteria

Printer

Rapportspecificaties
A. Velden
Prijsafspraken per…
Selecteer welk type prijsafspraak u wenst te raadplegen. De mogelijke opties zijn:







Klant/artikel
Klant/artikelgroep
Klanttype/artikel
Klanttype/artikelgroep
Leverancier/artikel
Nieuwe verkoopsprijzen geldig vanaf datum

Van .. tot .. klant of klanttype of leverancier
Vul hier de ondergrens en bovengrens in. Vanaf welke klantnummer, klanttype of leveranciersnummer wil je dat PYA de afdruk start? Indien je dit veld blanco laat, neemt
PYA automatisch de eerste en laatste klantnummer, klanttype of leveranciersnummer.

C. Lay-out
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Prijswijzigingen
Basisprincipe
In dit hoofdstuk beheer je prijswijzigingen.

P 2341
P 2342

Automatische berekenen van prijzen
Snel wijzigen van artikelgegevens

87
89
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Automatische berekenen van prijzen (P2341)
Basisprincipe
Dit programmaonderdeel biedt de mogelijkheid om de ingegeven verkoopsformules in
P1411 en P1420 automatisch te laten berekenen. Heel het artikelbestand wordt overlopen en elke ingebrachte verkoopsformule in P1411 en P1420 wordt uitgevoerd. Zo hoef
je niet heel je artikelbestand in P1411 of P1420 te wijzigen.
Opgelet: Indien je ergens in een artikel een foutieve formule ingeeft, worden al je prijzen onherroepelijk aangepast. Bovendien moet je zorgen dat in elke artikelfiche een
formule aanwezig is. Anders vermenigvuldigt PYA met 0. Daarom is het raadzaam eerst
een goede back-up te nemen en bij de minste twijfel ons supportteam te consulteren!
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Wijzigen
volgens

Selectiecriteria

Aanpassing verkoopprijs

Aanpassing aankoopprijs
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Automatische berekenen van prijzen (P2341)
Beheerspecificaties
A. Velden
Wijzigen volgens & selectiecriteria
Leveranciersnummer
Berekeningen van de prijzen worden per leveranciersnummer toegepast.
Onderaan worden de velden „van leverancier …‟ & „tot leverancier …‟ actief.
Selecteer de leveranciers die u als ondergrens en bovengrens wil aanstellen. Indien u niets invult zal PYA automatisch de uiterste leveranciers als grens nemen.
Artikelgroep
Berekeningen van de prijzen worden per artikelgroep toegepast
Onderaan worden de velden „van artikelgroep …‟ & „tot artikelgroep …‟ actief.
Selecteer de artikelgroepen die u als ondergrens en bovengrens wil aanstellen.
Indien u niets invult zal PYA automatisch de uiterste artikelgroepen als grens
nemen.
Verkoopformule
Berekeningen van de prijzen worden per verkoopsformule toegepast
Onderaan worden de velden „van verkoopformule …‟ & „tot verkoopformule …‟ actief.
Selecteer de verkoopformules die u als ondergrens en bovengrens wil aanstellen.
Indien u niets invult zal PYA automatisch de uiterste verkoopformules als grens
nemen.
Filiaal
Selecteer hier het filiaal waar de herberekening van de prijzen moet gebeuren.
Verwerking enkel artikels met verkoopformule (

/

)

Alleen actief bij keuze verkoopformule. Alleen artikels met verkoopformule worden
herberekend.
Aanpassing verkoopprijs
Hier worden de 4 verkoopsprijzen die men in elke artikelfiche terugvindt, opgesomd.
Per tarief kan men van de geselecteerde artikelen de prijs procentueel doen toenemen
of afnemen (om af te nemen: typ „-‟ voor het getal - tussen 0 en 100 - dat u ingeeft.)
Aanpassing aankoopprijs
In dit veld kan u de procentuele prijswijzigingen van de aankoopprijs aanpassen. Vul
hier een getal tussen 0 & 100 in, eventueel voorafgegaan door een –teken indien de
prijs daalt.
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Snel wijzigen van artikelgegevens (P2342)
Basisprincipe
Hier kan je in je artikelbestand bladeren. Je kunt op een makkelijke wijze aanpassingen
doorvoeren zonder heel je artikelbestand te moeten overlopen. Opgelet indien je hier iets
verkeerd ingeeft, worden alle prijzen onherroepelijk aangepast. Daarom is het raadzaam
eerst een goede back-up te nemen en bij de minste twijfel ons supportteam te consulteren.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 
Omschrijvingen

Artikel kiezen

Artikels
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Snel wijzigen van artikelgegevens (P2342)
Beheerspecificaties
A. Velden

Hier kan je de gewenste taalcode van de op te maken tekst definiëren. Bij keuze van
een bepaalde taalcode, gaat Pya bij het afdrukken in P3343 automatisch voor die klanten, waar in het klantenfiche P1110, de desbetreffende taalcode is ingebracht de gewenste tekst afdrukken. Per taalcode kan je 3 niveaus van aanmaning toekennen.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …

Opzoeken volgens artikel:
Zoek aan de hand van
Groep, subgroep, leverancier, artikelnummer, nummer bij leverancier, barcode en omschrijving.
Om de gewenste zoekmethode toe te passen klikt u op de overeenkomstige kolom het
hoofding aan.
Taalcode
Indien u iets wijzigt aan de omschrijving, kan u hier weergeven in welke taalcode u de
aanpassing wenst te verrichten.
Vervolgens drukt u op enter en het gewenste artikel wordt weergegeven.
Volgende velden aanpassen

“Groep”, “Subgroep”, “Leverancier”, “Filiaal”, “Nummer bij leverancier”, “Barcode”,
“Omschrijvingen”, “Actief?”, “Basis aankoopprijs”, “Aankoopprijs”, “Gemiddelde aankoopprijs”, “Prijzen 1 t.e.m. 4”, “Stock”, “Plaats”, “Minimum”, “Maximum”, “Bestelpunt”, “Minimum bestelling”, “Seizoen”, “Gewicht code”, “Gewicht”, “Eenheid in”,
“Aantal in”, “Eenheid uit”, “Aantal uit”, “BTW code”, “Rekening”, “Etiket?”, “Locatie”,
“Besteldatum”, “Verwerkdatum”, “Aantal besteld”.
Hiervoor gaat u op het veld staan dat u wenst te wijzigen. Vervolgens voert u de nieuwe gegevens in.
Vanaf u de wijziging aangebracht hebt, zijn de oude waarden onherroepelijk verdwenen.
Kijk dus uit voor onbedachte handelingen!
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Statistieken
Basisprincipe
In dit hoofdstuk raadpleeg je de statistieken.
De module statistiek moet actief zijn om deze programma‟s uit te voeren.
P
P
P
P
P
P

2351
2352
2352B
2353
2354
2355

Raadplegen artikelmutaties op scherm
Afdrukken artikelmutaties
Afdrukken artikelmutaties (inkoop verkoop)
Raadplegen serienummers op scherm
Afdrukken mutatieserienummers
Verwijderen/herberekenen statistieken

93
97
..
103
107
109
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Raadplegen artikelmutaties op scherm (P2351)
Basisprincipe
Hier kan je statistieken opvragen op je scherm per klant, leverancier en vertegenwoordiger. De weergave begint vanaf een bepaald artikel of documentnummer en vanaf een
bepaalde datum. Hier kan je enkel raadplegen op scherm.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 
Zoeken volgens

Type document

Periode

Documenten

Geselecteerd e

Totalen geselecteerde

De geselecteerde kan een klant, leverancier, artikel of vertegenwoordiger zijn.
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Raadplegen artikelmutaties op scherm (P2351)
Specificaties
A. Velden /Hoofding
Type document
Hier kan je kiezen of je de statistieken van een klant (uitgaande transfers), leverancier
(inkomende transfers), vertegenwoordiger, inventaris of alles wenst op te vragen.
Nummer
Na in het vorige veld een keuze te maken, kom je in dit veld.
Standaard geeft PYA de opzoekmogelijkheid volgens „artikel‟ aan.
Indien je wenst kan je naargelang het type document, opzoeken volgens klant-, leveranciers-, inventarisnummer.
Dit kan je doen door op het kolomhoofding te klikken. Via F4 kom je in het overzicht.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
U kunt de artikelmutaties opvragen tussen bepaalde data.
Van datum .. tot datum ..
Hier geef je de periode in waarvan je de statistiek wil bekijken.

B. Velden / Detail
Opzoeken volgens …








Documentnummer
Klantnummer / Leverancier / Vertegenwoordiger
Leveringsdatum
Groep
Artikelnummer

Kies één van deze kolom voor te zoeken d.m.v. op het hoofding te klikken.
Het zoekonderwerp verandert vervolgens automatisch.
Hier krijg je de weergave van je ingegeven selectie.
Dagboek
PYA geeft hier aan in welk dagboek de artikelmutatie opgenomen werd.
T
Het geselecteerde type wordt weergegeven. K voor klanten, L voor leveranciers en V
voor vertegenwoordigers.
Doc.nr (Documentnummer)
Het documentnummer van de artikelmutatie wordt afgebeeld.
Typ. Trans. (Type transactie)
Het type transactie. PYA geeft hier aan welk type transactie de artikelmutatie ondergaan heeft.
K /L /V
Het nummer van de geselecteerde klant, leverancier of vertegenwoordiger wordt getoond.
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Raadplegen artikelmutaties op scherm (P2351)
Specificaties

(vervolg)

Lever. Dat
Datum waarop de mutatie uitgevoerd werd.
Groep
PYA toont tot welke artikelgroep, het artikel behoort.
Art.nr (Artikelnummer)
PYA geeft de weergave van het artikelnummer.
Omschrijving
De omschrijving van het artikelnummer wordt overgenomen vanuit het artikelbestand.
Besteld
Aantal bestelde artikels.
B_O (backorder)
Aantal artikels in backorder.
Geleverd
Aantal geleverde artikels.
Prijs loc (locale munt)
De prijs van het gemuteerde artikel op die datum wordt getoond.
Prijs
De prijs in vreemde munt voor die datum wordt weergegeven.
Munt
De muntcode van het gemuteerde artikel wordt overgenomen vanuit het artikelbestand.

C. Velden / Totalen
Naam
Kan zijn een Klantnaam of Leveranciernaam of Vertegenwoordiger
Volgens
Kan zijn een artikel of datum of groep of documentnummer
Totalen Volgens
De totalen zijn de sommatie van de naam

per volgens

.
Het voorbeeld hier zijn de totalen van leverancier Mobistar per artikel 25.
Totaal bestelt, totaal in backorder, totaal geleverd, totale waarde goederen.
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Afdrukken artikelmutaties(P2352)
Basisprincipe

Uitgaande artikels:
In dit programmaonderdeel vraag je de statistieken op voor uw klanten of vertegenwoordigers. PYA biedt verschillende afdrukmogelijkheden, zodat elke gebruiker de voor
hem meest geschikte lijst kan afdrukken. (ongeveer 130 verschillende lijsten)
De parameters in P9320 moeten eventueel aangepast worden.
Inkomende artikels:
In dit programmaonderdeel vraag je de statistieken op voor uw leveranciers. PYA biedt
verschillende afdrukmogelijkheden, zodat elke gebruiker de voor hem meest geschikte
lijst kan afdrukken.
Bruto & netto winstmarges:
Na de gewenste selecties in te geven, krijg je een afdruk met de vermelding van de verkoopprijs en aankoopprijs. Tevens vermeldt PYA de bruto winst en de bruto winst in
percentage, mogelijke kosten en commissies met als eindresultaat de netto winst en het
netto winst percentage.
De parameters in P9320 moeten wel juist staan.
Stockwaarden:
Dit programmaonderdeel is specifiek aangemaakt voor de textiel module. Via deze statistieken krijg je een afdruk van uw artikelen met vermelding van de aankoopprijs en
verkoopprijs. Het aantal in stock, het aantal besteld en het aantal in backorder worden
afgedrukt. De aankoopwaarde en verkoopwaarde wordt weergegeven. Het aantal dat
verkocht werd wordt afgedrukt en ten laatste wordt de waarde in en waarde uit bepaald.
Artikelmutaties:
Hier kan je alle mutaties opvragen, of ze nu met verkoop, aankoop, filiaal mutaties,
prijs of inventaris te maken hebben. Na selectie, krijg je een weergave van alle bewegingen van de artikels.
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Afdrukken artikelmutaties(P2352)

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Volgens

Tweede keuze

Uw keuze

Selectieconditie

Opties

Printer
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Afdrukken artikelmutaties(P2352)
Rapportspecificaties
A. Velden
Uw keuze



Maak hier uw keuze in verband met wat u wenst af te drukken.
Indien je meerdere afdrukken wil maken, dien je het programma
meermaals op te starten.


Uitgaande artikels (1)



Inkomende artikels (2)



Bruto & netto winstmarges (3)



Stockwaarden (4)



Artikelmutaties (5)

Tweede keuze



Hier kies je in welke volgorde je de afdruk wenst te sorteren.
(actief

Volgens

bij

1)

(actief bij 2)



(actief bij 1,3)

(actief bij 2)

(actief bij 4)

(actief bij 5)

Van klant … Tot klant … (nummer) (actief bij 1,3)
Voor een specifieke selectie van de statistieken, kan je hier het klantnummer opgeven
waar PYA mee moet beginnen of eindigen afdrukken. Via F4 kom je in het overzicht. Je
kunt dit veld ook blanco laten en dan begint PYA bij de eerste of laatste klantnummer
de afdruk van de statistieken.
Van vertegenwoordiger … Tot vertegenwoordiger … (actief bij 1)
Voor een specifieke selectie van de statistieken, kan je hier de vertegenwoordiger opgeven waar PYA mee moet beginnen of eindigen afdrukken. Je kunt dit veld ook blanco
laten en dan begint PYA bij de eerste en laatste vertegenwoordiger.
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Afdrukken artikelmutaties(P2352)
Van leverancier … Tot leverancier … (actief bij 2,4,5)
Voor een specifieke selectie van de statistieken, kan je hier het leveranciersnummer
opgeven waar PYA mee moet beginnen of eindigen afdrukken. Via F4 kom je in het
overzicht. Je kunt dit veld ook blanco laten en dan begint PYA bij de eerste of laatste
leverancier de afdruk van de statistieken.
Deze selectie is zeer interessant. Je kunt nazien hoeveel uitgaande artikels er zijn voor
een bepaalde leverancier.
Van artikel … Tot artikel … (actief bij 1,2,4,5)
Voor een specifieke selectie van de statistieken, kan je hier het artikelnummer opgeven waar PYA mee moet beginnen of eindigen afdrukken. Via F4 kom je in het overzicht. Je kunt dit veld ook blanco laten en dan begint PYA bij het eerste of laatste artikelnummer de afdruk van de statistieken.
Van filiaal … tot filiaal … (actief bij 4)
Voor een specifieke selectie van de statistieken, kan je hier het filiaal opgeven waar
PYA mee moet beginnen of eindigen afdrukken. Via F4 kom je in het overzicht. Je kunt
dit veld ook blanco laten en dan begint PYA bij het eerste of laatste filiaal de afdruk
van de statistieken.
Van groep … Tot groep … (actief bij 1,2,3,4,5)
Voor een specifieke selectie van de statistieken, kan je hier de artikelgroep opgeven
waar PYA mee moet beginnen of eindigen afdrukken. Via F4 kom je in het overzicht. Je
kunt dit veld ook blanco laten en dan begint PYA bij de eerste of laatste artikelgroep
de afdruk van de statistieken.
Van document … Tot document … (actief bij 1,2,3)
Voor een specifieke selectie van de statistieken, kan je hier het documentnummer opgeven waar PYA mee moet beginnen of eindigen afdrukken. Je kunt dit veld ook blanco
laten en dan begint PYA bij het eerste of laatste documentnummer.
Van datum … Tot datum … (actief bij 1,2,3,5)
Voor een specifieke selectie van de statistieken, kan je hier de datum opgeven waar
PYA mee moet beginnen of eindigen afdrukken. Je kunt dit veld ook blanco laten en
dan begint PYA met de oudste of recentste datum.
Filiaal (blanco = alle filialen) (actief bij 1,2,3,5)
Hier kan je een selectie maken voor welk filiaal je de afdruk wenst van de statistieken.
Indien je alle filialen wenst of indien je niet werkt met filialen, laat je dit veld blanco.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Seizoen (actief bij 1,2,3,4,5)
Hier kan je de seizoenscode kiezen waarvoor je de afdruk wenst. Via F4 kom je in het
overzicht.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
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Afdrukken artikelmutaties(P2352)
Detaillijnen gewenst (

/

) (actief bij 1,2,3,5)

Wens je een volledig detail, dan kies je hier
te afdruk kies je hier
.
Verkoopprijzen inclusief BTW (

/

. Wens je een beknop-

) (actief bij 1)

Moet PYA de verkoopsprijzen inclusief of exclusieve BTW afdrukken? Bij keuze
worden de prijzen inclusief BTW afgedrukt en bij keuze
worden de prijzen exclusief
BTW afgedrukt.
Afdrukken indien stock = 0 (

/

) (actief bij 4)

Bij keuze
drukt PYA ook de artikels die niet in voorraad zijn. Bij keuze
enkel de artikels in voorraad af.
Afdrukken verkopen (

/

drukt PYA

) (actief bij 5)

Wil je in je afdruk de verkopen afdrukken kies je hier voor
.
Bij keuze
worden de artikelmutaties met betrekking tot de
verkoop niet mee opgenomen in je afdruk.
Afdrukken filiaal transacties (

/

) (actief bij 5)

Wil je in je afdruk het filiaal transacties afdrukken kies je hier voor
. Bij keuze
worden de artikelmutaties met betrekking tot het filiaal transacties niet mee opgenomen in je afdruk.
Afdrukken inventaris (

/

) (actief bij 5)

Wil je in je afdruk de inventarisgegevens mee afdrukken, kies je hier voor “J”. Bij keuze “N” worden de inventarisgegevens niet mee opgenomen in je afdruk.
Afdrukken Inkomende (

/

) (actief bij 5)

Wil je in je afdruk de inkomende artikelen afdrukken, kies je hier voor
worden de inkomende artikelen niet mee opgenomen in je afdruk.
Afdrukken Filiaal bestellingen (

/

. Bij keuze

) (actief bij 5)

Indien je de bestellingen naar andere filialen toe wenst af te drukken, kies je hier voor
.
Verkoopprijzen (

/

) (actief bij 5)

Indien je de artikelmutaties in verkoopprijs wil zien, kies je hier voor
Aankoopprijzen (

/

.

) (actief bij 5)

Indien je de artikelmutaties in aankoopprijs wil zien, kies je hier voor

.
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Afdrukken artikelmutaties(P2352)
B. Lay-out
Uitgaande artikels

Artikel mutaties
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Raadplegen serienummers (P2353)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel kan je alle artikelmutaties van artikels met een serienummer raadplegen. Het is interessant om te weten wie een bepaald serienummer heeft gekocht of verkocht i.v.m. de garantieperiode. Serienummers kunnen ingevoerd worden
tijdens facturatie, leveringen en kassa.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 
Artikel

Type document

Documenten

Geselecteerd
document
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Raadplegen serienummers (P2353)
Rapportspecificaties
A. Velden /Hoofding
Type document 
Kies het type transfers dat je wilt nagaan:





Klanten: uitgaande transfers
Leveranciers: inkomende transfers
Filiale transfers
Alles

Nummer
Na in het vorige veld een keuze te maken, kom je in dit veld.
Standaard geeft PYA de opzoekmogelijkheid volgens „artikel‟ aan.
Indien je wenst kan je naargelang het type document, opzoeken volgens klant-, leveranciers-, inventarisnummer.
Dit kan je doen door op het kolomhoofding te klikken. Via F4 kom je in het overzicht.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
U kunt de artikelmutaties opvragen tussen bepaalde data.

B. Velden / Detail
Opzoeken volgens …








Documentnummer
Klantnummer
Datum
Artikelnummer
Serienummer

Kies één van deze kolommen d.m.v. op het hoofding te klikken.
Het zoekonderwerp verandert vervolgens automatisch.
Hier krijg je de weergave van je ingegeven selectie.
Dagboek
PYA geeft hier aan in welk dagboek de artikelmutatie opgenomen werd.
T
Het geselecteerde type wordt weergegeven. K voor klanten, L voor leveranciers en V
voor vertegenwoordigers.
Doc.nr (Documentnummer)
Het documentnummer van de artikelmutatie wordt afgebeeld.
Typ. Trans. (Type transactie)
Het type transactie. PYA geeft hier aan welk type transactie de artikelmutatie ondergaan heeft.
K /L /V
Het nummer van de geselecteerde klant, leverancier of vertegenwoordiger wordt getoond.
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Raadplegen serienummers (P2353)
Datum
Datum waarop de mutatie uitgevoerd werd.
Groep
PYA toont tot welke artikelgroep, het artikel behoort.
Art.nr (Artikelnummer)
PYA geeft de weergave van het artikelnummer.
Omschrijving
De omschrijving van het artikelnummer wordt overgenomen vanuit het artikelbestand.
Serienummer
Serienummer artikel.
Prijs loc (locale munt)
De prijs van het gemuteerde artikel op die datum wordt getoond.
Prijs
De prijs in vreemde munt voor die datum wordt weergegeven.
Munt
De muntcode van het gemuteerde artikel wordt overgenomen vanuit het artikelbestand.
Koers
Koers van de vreemde munt.
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Commentaar
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Afdrukken mutaties serienummers (P2354)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel kan je alle artikelmutaties van artikels met een serienummer afdrukken.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Volgens

Selectiecondities

Printer
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Afdrukken mutaties serienummers (P2354)
Rapportspecificaties
A. Velden
Volgens …



Kies volgens welke voorwaarde je de sorteringen wil:






Artikelnummer
Serienummer
Klantnummer
Leverancier
Datum

Van artikel … Tot artikel …
Voor een specifieke selectie van de statistieken, kan je hier het artikelnummer opgeven waar PYA mee moet beginnen of eindigen afdrukken. Via F4 kom je in het overzicht. Je kunt dit veld ook blanco laten en dan begint PYA bij het eerste of laatste artikelnummer de afdruk van de statistieken.
Van serienummer … Tot serienummer …
Voor een specifieke selectie van de statistieken, kan je hier het serienummer opgeven
waar PYA mee moet beginnen of eindigen afdrukken. Via F4 kom je in het overzicht. Je
kunt dit veld ook blanco laten en dan begint PYA bij het eerste of laatste serienummer
de afdruk van de statistieken.
Van klant … tot klant …
Voor een specifieke selectie van de statistieken, kan je hier het klantnummer opgeven
waar PYA mee moet beginnen of eindigen afdrukken. Via F4 kom je in het overzicht. Je
kunt dit veld ook blanco laten en dan begint PYA bij de eerste of laatste klantnummer
de afdruk van de statistieken.
Van leverancier … tot leverancier …
Voor een specifieke selectie van de statistieken, kan je hier het leveranciersnummer
van de artikelen opgeven waar PYA mee moet beginnen of eindigen afdrukken. Via F4
kom je in het overzicht. Je kunt dit veld ook blanco laten en dan begint PYA bij de eerste en laatste leverancier de afdruk van de statistieken.
Van datum … tot datum …
Voor een specifieke selectie van de statistieken, kan je hier de datum opgeven waar
PYA mee moet beginnen of eindigen afdrukken. Je kunt dit veld ook blanco laten en
dan begint PYA met de oudste of recentste datum.
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Verwijderen en herberekenen statistieken (P2355)
Basisprincipe
Om je systeem te ontlasten is het raadzaam om regelmatig, alle statistieken die je niet
meer nodig zult hebben, te verwijderen. PYA biedt de mogelijkheid om selectief statistieken te verwijderen met betrekking tot klanten, vertegenwoordigers, leveranciers, filiaalmutaties en boekingslijsten orders klanten van een bepaalde datum tot een bepaalde
datum.
Na de statistieken te verwijderen moet je via het programma P9800 het bestand F406
laten reorganiseren!

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Volgens

Selectiecriteria

Info
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Verwijderen en herberekenen statistieken (P2355)
Rapportspecificaties
A. Velden
Verwijderen volgens
Welke statistieken wil je verwijderen.


Alle statistieken
Als je alle statistieken wenst te verwijderen voor een bepaalde periode, kies je
deze optie.



Artikels uit/klanten
Wens je enkel de statistieken van de artikelmutaties van de klanten te verwijderen, kies je deze optie.



Artikels uit/vertegenwoordigers
Als je de statistieken van de artikelmutaties van de vertegenwoordigers wenst te
verwijderen, kies je deze optie.



Artikels in/leveranciers inkomende stock
Voor het verwijderen van de artikelmutaties van de leveranciers, meer bepaald
de inkomende stock, kies je deze optie.



Artikels uitwisseling tussen filialen
Wil je de statistieken van de artikelmutaties tussen filialen verwijderen, kies je
deze optie.



Boekingslijsten orders klanten
Voor het verwijderen van de statistieken van de artikelmutaties voor de boekingslijsten order klanten, kies je deze optie.



Inventaris
Voor het verwijderen van de statistieken i.v.m. de inventaris, kies je deze optie



Herbereken
Indien u uw statistieken wenst te herberekenen (zodat alle recente waarden mee
opgenomen worden), duidt u deze keuze aan.
Bijkomende vraag is Op basis van de kassa verkopen?

Van datum … tot datum …
Voor een specifieke selectie van de statistieken, kan je hier de datum opgeven waar
PYA mee moet beginnen of eindigen afdrukken. Je kunt dit veld ook blanco laten en
dan begint PYA met de oudste of recentste (systeemdatum) datum.
Resultaat …
Aantal bestaande records, aantal records verwijdert en aantal records verwerkt.
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Verwijderen en herberekenen statistieken (P2355)
B. Toetsen

Herbereken
Met deze toets start je de herberekening van de statistiek.

Verwijderen
Met deze toets start je het verwijderen van de statistieken.

Einde
Met deze toets beëindig je het programma.
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Commentaar
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Inventaris
Basisprincipe
In dit hoofdstuk beheer je de verwerking van de inventaris naar de stock

P 2361
P 2362
P 2363

Ingave inventaris
Afdrukken verschillen stock/inventaris
Automatisch aanpassen stock volgens inventaris

115
117
121
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Ingave inventaris (P2361)
Voor je de inventaris ingeeft in PYA, moet je een bruikbare back-up nemen. Zo kunnen bij foutieve manipulaties te allen tijde je originele bestanden teruggezet worden.
Indien je voor de eerste maal je inventaris opneemt, is het wenselijk eerst je inventaris te initialiseren in het programma onderdeel P9720 “Initialisatie voorraadbestand”.
In P9720 laat je alle velden op
staan, met uitzondering van “Inventaris op nul zetten van jaar”. Vul hier het juiste jaartal in en kies vervolgens
om de inventaris te
initialiseren.

Basisprincipe
In dit programmaonderdeel kan je alle artikels ingeven, na telling. Een bepaald artikel kan
verschillende locaties hebben, daarom kan je een artikel meermaals inbrengen met een aantal. Het totaal omvat alle artikelen zonder rekening te houden met de locatie. Het werken
met een barcodelezer is ook mogelijk. Op het veld Is alles juist kan je via de F5 functie alle
ingelezen gegevens overbrengen.
Wanneer men met een nieuwe inventaris begint (F3), kan men opteren om de huidige stock
in te lezen. Bij het aanmaken wordt de toets
„Stock naar Inventaris‟ actief, klik hierop, en de stock wordt ingebracht. Op deze manier hoeft u niet alle artikels in te brengen,
maar kan u gewoon een controle uitvoeren op de weergegeven lijst, en indien nodig aanvullen of verbeteren.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 
Jaar

Bestand

Som prijzen

Alle artikels

Reeds getelde
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Ingaven inventaris (P2361)
Velden / Hoofding
Filiaal
Geef hier de code van het filiaal waarvoor je de inventaris opneemt in. Via F4 kom je
in het overzicht en kan je een keuze maken.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes toe te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Bestand
Inlezen bestand met inventarisgegevens?
Jaar
Het jaar waarom je de inventaris opneemt is belangrijk. Deze wordt zowel gebruikt om
de inventarisatie te loggen, als om in latere jaren de inventaris van een bepaald jaar te
kunnen opvragen.
Met PYA kan je de inventaris opnemen terwijl de verkoop verder gaat en de
winkel open is.

Velden / Detail
Lijn
PYA nummert automatisch de lijnen. Dit kan best ongewijzigd blijven.
Artikel
Hier kan je het artikelnummer ingeven. Via F4 kan je een keuze maken uit het overzicht. Je kunt hier ook werken met je barcodescanner aan de kassa verbonden. Je kunt
ook werken met de barcodelezer en op het veld Is alles Juist via F5 de artikelgegevens
inlezen.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Omschrijving
Na selectie van het artikelnummer, neemt PYA de omschrijving over vanuit het artikelbestand.
Aantal
Vanuit het artikelbestand, wordt het aantal weergegeven. Zo kan je bij ingaven van je
inventaris hoeveel eenheden van dit artikel nog resten bij de inventarisatie. Het aantal
kan je wijzigen (bij het bekijken van een bestaand inventarisatiedocument,) of inbrengen bij het aanmaken van een nieuwe inventaris.
Aankoopprijs
In dit veld wordt de recentste aankoopprijs van het artikel weergegeven. Dit veld kan
niet gewijzigd worden. PYA haalt deze informatie uit het programma P1411 Beheer Artikels, T1411 Beheer artikels (textiel) & K1411 Beheer artikels (Kort).
Gem. Aankoopprijs
Hier wordt het gemiddelde weergegeven, berekend uit alle verkoopprijzen sinds de
voorgaande inventarisatie.
U kunt deze lijst afdrukken door middel van de toetsencombinatie „CTRL‟+‟P‟, of door op
het print icon te klikken. Of maak gebruik van het programma P2364 Afdrukken inventaris.
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Afdrukken verschillen stock & inventaris (P2362)
Basisprincipe
Nadat U uw inventaris hebt opgenomen, kan U volgens verschillende selecties een afdruk
opvragen van uw inventaris. Met dit programmaonderdeel krijgt U deze afdruk.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 
Sorteer op
Reporttype

Selectiecriteria

Opties

Berekenen
Stockwaarde

Totaal

Jaar

Printer

Start
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Afdrukken verschillen stock & inventaris (P2362)
Rapportspecificaties
A. Acties
Rapporttype
Kies wat u wilt afdrukken


Afdrukken (1)
PYA drukt de volledige inventaris af



Inventaristotaal op scherm(2)
PYA geeft de totale inventariswaarde weer op het scherm



stockverschillen t.o.v. inventaris (3)
PYA druk de verschillen tussen voorraad en inventaris af

Naargelang de keuze die u hier maakt, zullen de sorteercriteria beperkt worden of niet.
Sorteercriterium


Artikelcode (niet actief 3)
De gewenste afdruk wordt volgens artikelcode gerangschikt.



Artikelgroep + artikelnummer
De inventaris wordt opgemaakt volgens de artikelgroep &-nummer.



Artikelgroep + artikelomschrijving (niet actief 3)
De afdruk wordt primo georganiseerd volgend de artikelgroep en vervolgens volgens omschrijving. Om deze wijze te gebruiken is het wenselijk een uniforme
productomschrijving te gebruiken.



Leveranciersnummer
Sorteert het document volgens leveranciersnummer. Alle producten van eenzelfde leverancier worden gegroepeerd.



Magazijnlocatie
De afdruk van de inventaris wordt opgemaakt volgens de magazijnlocatie van
het artikel. Op deze manier kan u in het magazijn een snelle en efficiënte controle uitvoeren van uw inventaris.
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Afdrukken verschillen stock & inventaris (P2362)
Rapportspecificaties

(vervolg)

Selectiecriteria












Van artikelnummer … tot artikelnummer ... (niet actief 3)
Voor een specifieke selectie van
de inventaris, kan je hier de artikelnummers opgeven waartussen PYA moet afdrukken. Via F4 kom je in het
overzicht. Je kunt dit veld ook blanco laten en dan begint PYA bij het eerste artikelnummer de afdruk van de inventaris, en eindigt bij het laatste.
Van artikelgroep… Tot artikelgroep… (niet actief 3)
Voor een specifieke selectie van de inventaris, kan je hier de artikelgroepen opgeven waartussen PYA moet afdrukken. Via F4 kom je in het overzicht. Je kunt
dit veld ook blanco laten en dan begint PYA bij de eerste artikelgroep de afdruk
van de inventaris, en eindigt bij de laatste.
Van leverancier ... tot leverancier ... (niet actief 3)
Voor een specifieke selectie van de inventaris, kan je hier de leveranciers opgeven waartussen PYA moet afdrukken. Via F4 kom je in het overzicht. Je kunt dit
veld ook blanco laten en dan begint PYA bij de eerste leverancier de afdruk van
de inventaris, en eindigt bij de laatste.
Van magazijnlocatie … tot magazijnlocatie … (niet actief 3)
Geef hier de grenzen van de magazijnlocaties waartussen PYA de gegevens moet
afdrukken. Wanneer je dit veld blanco laat, drukt PYA alle beschikbare locaties
af.
Van Filiaal … tot filiaal …
Voor een selectie van filialen waarvan u de inventaris wil afdrukken, kan u hier
de grenzen bepalen waartussen PYA afdrukt. Wanneer u geen grenzen stelt,
drukt PYA de inventaris van alle beschikbare filialen af.
Merk (Blanco = Alle merken)
Voor een selectie van merk waarvan u de inventaris wil afdrukken.

Berekenen Stockwaarde volgens … (niet actief 3)
Enkel wanneer u een volledige inventaris afdrukt (Zie rapporttype)!






Basis aankoopprijs
De waarde van de stock wordt berekend a.d.h.v. de basisaankoopprijs ingegeven in het programma „P1411 Beheer Artikels‟.
Gemiddelde aankoopprijs
De waarde van de stock wordt berekend aan de hand van de gemiddelde aankoopprijs berekend uit alle aankoopprijzen sinds de voorgaande inventarisatie.
Aankoopprijs
De waarde van de stock wordt berekend aan de hand van de huidige aankoopprijs van het artikel, ingegeven in het programma „P1411 Beheer Artikels‟.
Verkoopprijs 1 .. 4
De waarde van de stock wordt berekend aan de hand van verkoopprijs 1 .. 4 ingegeven in het programma „P1411 Beheer Artikels‟.
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Afdrukken verschillen stock & inventaris (P2362)
Rapportspecificaties

(vervolg)

Opties … (niet actief 3)












Afdrukken indien voorraad = 0 (
/ ) (actief bij 1,3)
De inventaris of de verschillen (van een enkel artikel) worden automatisch afgedrukt indien de voorraad van dit artikel „0‟ is.
Vaste kosten incalculeren (
/ ) (actief bij 1)
Vaste kosten worden mee in de afdruk opgenomen.
Vaste kosten worden niet mee opgenomen in de afdruk.
Berekening volgens actuele stock (
/ )(actief bij 1)
PYA herberekent de stock/inventarisverschillen volgens de actuele stock.
Dit kan men enkel uitvoeren wanneer de inventaris recent opgenomen is, om
reële waarden te verkrijgen.
PYA houdt geen rekening met de actuele stock.
Enkel de stockverschillen (
/ )(actief bij 3)
Vermeld alleen de verschillen tussen voorraad en inventaris.
Vermeld de volledige voorraad en inventaris.
Tussentijdse wijzigingen inbegrepen (
/ )(actief bij 1)
PYA houdt rekening met tussentijdse correctie van de voorraad.
PYA houdt geen rekening met tussentijdse correcties.
Afdrukken in detail (
/ )(actief bij ?)
Altijd actief.
Niet wijzigbaar.

Jaar inventaris



Geef hier het jaartal op van de inventaris, die je wenst af te drukken.

Start
Wanneer u alle parameters ingesteld
hebt, kan u de afdruk laten opmaken
door op de „start‟knop te drukken.

Stop
Wenst u deze activiteit de annuleren
klikt u op het „einde‟toets.
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Automatisch aanpassen stock volgens inventaris (P2363)
Basisprincipe
Nadat U uw inventaris geteld hebt, kan je de voorraadgegevens hier automatisch laten aanpassen aan de inventarisgegevens. Je kunt kiezen of je de tussentijdse wijzigingen mee
overneemt.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Opties

selectiecriteria

Start
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Automatisch aanpassen stock volgens inventaris (P2363)
Specificaties
A. Velden
Opties





Eerst initialisatie van bestaande inventaris (
/ )
Deze optie is nodig wanneer u de inventaris wil „fixeren‟.
Tot u dit doet kan u wijzigingen in de inventaris aanbrengen wanneer u ook wil.
Wanneer de inventaris geïnitialiseerd is, kan men geen veranderingen meer aanbrengen, en deze slechts raadplegen.
Eerst initialisatie van bestaande stock (
/ )
PYA initialiseert de op dat moment actuele stock.
Tussentijdse wijzigingen inbegrepen (
/ )
Indien er tussen de opname van de inventaris nog verkopen van een artikel afgehandeld zijn, kan u PYA de opdracht geven deze verrichtingen mee op te nemen als verandering van inventaris.

Filiaal (Blanco = Alle filialen)
Hier kan je een selectie maken voor welk filiaal je de aanpassing wenst. Indien je alle
filialen wenst of indien je niet werkt met filialen, laat je dit veld blanco.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Jaar inventaris



Geef hier het jaartal op van de inventaris, waaraan je de stock wenst aan te passen. In
theorie zal dit altijd het huidige jaar zijn, daar het in de meeste gevallen zinloos is uw
huidige stock aan een voorgaand jaar aan te passen.

Start
Wanneer u alle opties en parameters ingesteld hebt, kan u de afdruk laten opmaken
door op de „start‟knop te drukken.
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Orderadministratie
Basisprincipe
In dit hoofdstuk leer je hoe je:
•

Orders van klanten en leveranciers registreert en bewerkt

•

Deze orders raadplegen en afdrukt

•

De afgewerkte orders verwijderen

P
P
P
P
P
P

241.
242.
2440
2450
2460
2470

Orderbeheer klanten
Orderbeheer leveranciers
Raadplegen bestellingen op scherm
Lijst bestellingen/leveringen
Afdrukken offerte, bestellingen, leveringen
Verwijderen afgewerkte bestellingen/offertes

125
153
187
189
191
195
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Commentaar
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Orderbeheer klanten
Basisprincipe
In dit hoofdstuk leer je hoe:
•

Offertes, bestelbonnen, leverbonnen aanmaakt, wijzigt, verwijdert en afdrukt

•

De pickinglist afdrukken

•

Leveringen volgens routingcode afdrukt

•

Bestelbonnen opnemen in leverbonnen

•

Bestelbonnen en leverbonnen opnemen in de facturatie

P
P
P
P
P
P

2411
2412
2413
2414
2415
2416

Bestellingen klanten
Afdrukken pickinglist
Leveringen bestellingen
Afdrukken leveringen volgens routingcode
Opname bestelbonnen in leveringen
Opname documenten in de facturatie

127
139
143
145
147
149
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Schematisch overzicht orderbeheer klanten

Geboortelijsten
Input

Geboortelijst P2710

Kassaverkopen
Input

Kassaverkopen P2710

Besteladministratie
Input

Offerte P2411

Input

Bestellingen P2411

Input

P2415

Leveringen P2413

Directe facturatie

Facturatie

Periodiek

Verzamelfacturatie P2416
Onmiddelijk

Facturatie P2810 – P2820
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Bestellingen klanten (P2411)

Basisprincipe
Met deze programmaonderdelen maak je offertes, bestelbonnen en leverbonnen aan, zo ook
wijzigen en verwijderen.
Deze programma‟s worden hier samen behandeld omdat ze ongeveer dezelfde werkwijze
hebben.
Het orderbeheer kan nog vereenvoudigd worden door er de module “BARCODE” aan te koppelen. Indien je werkt met een barcode scanner of leespen kunnen de artikels ingelezen
worden aan de hand van de barcode. Werk je met een draagbare barcodescanner dan kan je
de artikels in de winkel inlezen en in de orderadministratie opnemen met één druk op de
knop.
De modules “Facturatie”, “Verzamelfacturatie”, “Kassaverkopen” en “Geboortelijsten” kunnen aan het orderbeheer van de klanten gekoppeld worden.
Facturatie
De bestelbonnen en leverbonnen kunnen in de facturatie opgenomen worden. Hierdoor hoeven de artikels niet steeds opnieuw te worden ingegeven. De gegevens kunnen van offerte
tot factuur overgenomen en gewijzigd worden. Zie ook de handleiding “Facturatie”.
Verzamelfacturatie
De bestelbonnen en leverbonnen van een bepaalde klant voor hetzelfde leveradres kunnen
gebundeld worden tot één factuur. De factuur vermeldt het bonnummer, –datum en de referentie zodat je klant alle nodige verwijzingen heeft. Zie ook de handleiding “Facturatie”.
Kassaverkopen
De voorschotten op bestellingen of leveringen kunnen via de kassa opgenomen worden in de
dagontvangsten.
Voorwaarde hiervoor is dat de betalingswijze ingevuld moet zijn: vul je geen betalingswijze
in dan worden deze voorschotten niet in de kassaverkopen verwerkt.
Zie ook de handleiding “Kassaverkopen”.
Geboortelijsten
De geboortelijsten kunnen via de kassaverkopen opgenomen worden in de leverbonnen. De
bepalingen die gelden voor het kassaverkopen zijn hier vanzelfsprekend van toepassing. Zie
de handleiding “Kassaverkopen” en “Geboortelijsten” voor meer uitleg.
.

127/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Bestellingen klanten (P2411)

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

ID

Klant

Vertegenwoordiger

Acties

Artikels
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Bestellingen klanten (P2411)
Specificaties
A. Velden - ID
Dagboekcode

 en Omschrijving

In het veld “Dagboekcode” en “Omschrijving” bepaal je het dagboek waarin de bestelling of levering opgenomen wordt.
De dagboekcode die je in het programma P9120 Beheer gebruikers aan de gebruiker
gekoppeld hebt, wordt hier voorgesteld. Je kunt overtypen maar het dagboek dat je
hier ingeeft moet bestaan in het programma P9410 Hulpprogramma‟s dagboeken
De dagboekcode is vooral belangrijk als je de module boekhouding gebruikt. Als de
facturen opgenomen worden in de boekhouding zullen ze opgenomen worden in het
dagboek dat je hier ingeeft.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Opgelet: De dagboekcode wordt steeds mee overgenomen als het document overgenomen wordt naar een ander document.
Type document (specifiek bestellingen)
In het veld “Type Document O/B” bepaal je het document type: Offerte of Bestelbon.
PYA stelt standaard een bestelbon voor.
Offerte
Dit veld is slechts actief als men een bestelbon wenst op te maken (zie par. 2.).
In het veld “Offerte” kan je verwijzen naar een bestaande offerte. De gegevens die je
in deze documenten ingevuld hebt, zullen hier overgenomen worden.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om bestaande documenten te raadplegen. Er
kunnen hier geen nieuwe documenten gecreëerd
worden.
Met <F4> krijg je een overzicht van de bestaande
documenten van het geselecteerde type die aan
de dagboekcode gekoppeld werden die je in het
veld “Dagboekcode” selecteerde. Indien je hier
een documentnummer uitkiest verschijnen de gegevens van dat document op het scherm en kan
je de gegevens wijzigen.
Nuttig is een offerte te maken als een voorbeeld (template). Bij het maken van een
nieuwe bon 1) selecteer je een offerte, 2) kies een klant 3) en de van de offerte worden artikels met aantallen en prijs overgenomen.
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Bestellingen klanten (P2411)
Specificaties (vervolg)
Documentnummer
In het veld “Documentnummer” stelt PYA standaard het eerstvolgende documentnummer voor.
Type = O

PYA stelt het laatst gebruikte documentnummer + 1 voor offertes voor.

Type = B
voor.

PYA stelt het laatst gebruikte documentnummer + 1 voor bestelbonnen

De nummering van de documenten kan aangepast worden in het programma P9310
Documentnummers.
Met <F4> krijg je een overzicht van de bestaande documenten van het gekozen documenttype die je aan de geselecteerde dagboekcode koppelde. Indien je hier een documentnummer uitkiest, verschijnen de gegevens van
dat document op het scherm en kan je de gegevens wijzigen.
Tip 1 Creëer nooit hiaten in de nummering tenzij dit verantwoord is.
Vb. :

Laatste nummer in 1998

: 9801068

Eerste nummer in 1999

: 9900001

Tip 2 Laat geen hiaten om deze achteraf in te vullen. Je riskeert documenten te vergeten.
Tip 3 Indien je het laatst ingegeven document verwijderd hebt en je wilt niet onmiddellijk verdergaan met ingeven, kan je de nummering terugzetten in het programma
P9310 Documenten.

B. Velden - Klanten
Klantnummer en Naam, adres, BTW type, BTW, verzendcode & telefoon
In de velden “Klantnummer” en “Naam” vermeld je de klant aan wie je het document
opstelt. De klant die je hier ingeeft, moet bestaan in het programma P1110 Beheer
klanten. Informatief worden nu het adres, het BTW type & BTW nummer, de verzendcode en het telefoonnummer weergegeven. Deze gegevens worden geput uit het programma P1110 Beheer Klanten.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Vertegenwoordigernummer en Vertegenwoordigernaam
In de velden “Vertegenwoordigernummer” en “Vertegenwoordigernaam” vul je de vertegenwoordiger in die verantwoordelijk is voor de klant of die de bestelling / levering
gerealiseerd heeft. De vertegenwoordiger die je hier ingeeft, moet bestaan in het programma P1210 Beheer vertegenwoordigers.
Indien in het klantenfiche in het programma P1110 Beheer klanten in het tabblad “Facturatie” een vertegenwoordiger aan de klant gekoppeld werd, zal deze hier voorgesteld
worden. Je kunt deze overschrijven.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
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Bestellingen klanten (P2411)
Specificaties

(vervolg)

Filiaal
In het veld “Filiaal” verwijs je naar het filiaal waaruit je artikels wil verkopen. Het filiaal
dat je hier ingeeft moet bestaan in het programma P1413 Filialen.
Filiaal invullen -> Alleen de artikels van dat filiaal kunnen in deze bon geselecteerd
worden.
Filiaal blanco -> Alle artikels van alle filialen kunnen via in deze bon geselecteerd worden.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …

C. Velden – Leveringsadres
Verzendcode en Naam
In de velden “Verzendcode” en “Naam” verwijs je
naar het leveringsadres van de klant.
Soorten verzendcodes:
 Klantgebonden verzendcode
Adrescode = alfanumerieke code niet beginnend met “”
Deze codes kunnen gecreëerd worden in het programma P1150 Beheer leveringsadressen waarbij je verwijst naar een bepaalde klant of via <F3> in het
blanco veld “Verzendcode”
 Verzendcode gebruiker
Adrescode = “”
De adresgegevens van het dossier worden overgenomen. Deze vind je in het
programma P9240 Beheer bedrijfsgegevens.
 Algemene verzendcode
Adrescode = “X” (met X = een letter of cijfer naar keuze)
Hier kan je de adresgegevens van een derde partij (bv: transportbedrijf) ingeven.
Deze codes kunnen geraadpleegd worden door in het veld “Verzendcode” een
code in te typen met een “X” (met X = een letter of cijfer naar keuze). Met
<F3> voeg je codes toe.
Opgelet: zorg dat je hierbij het scherm hebt waarbij niet verwezen wordt naar een
klant.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Adres, postcode, gemeente & land
Adresgegevens van het leveringsadres.
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Bestellingen klanten (P2411)
Specificaties

(vervolg)

D. Velden – Betaalconditie
Betalingsconditie code en omschrijving
In de velden “Betalingsconditie code” en “Betalingsconditie omschrijving” wordt de betalingsconditie die je overeengekomen bent met je klant overgenomen uit het klantenfiche, programma P1110 Beheer klanten.
Je kunt overschrijven maar de betalingsconditie die je hier invult moeten bestaan in.
Tip 1 : Indien je dit veld correct invult, kan je klanten opvolgen zodat je op tijd betaald
wordt.
Documentdatum
In het veld “Documentdatum” typ je de documentdatum in. PYA neemt standaard de
systeemdatum over.
Leverdatum (Specifiek bestellingen)
In het veld “Leverdatum” berekent PYA de leverdatum van het document aan de hand
van de betalingsconditie die je invulde. Je kunt overtypen.
Vervaldatum (Specifiek leveringen)
In het veld “Vervaldatum” berekent PYA de leverdatum van het document aan de hand
van de betalingsconditie die je invulde. Je kunt overtypen.
Prijslijstcode en Tariefcode
In het veld “Prijslijst” bepaal je de prijslijst die gebruikt wordt voor deze klant. De
prijslijst moet al bestaan in het programma P2331 Definities prijslijsten en er moet een
prijsafspraak aan deze prijslijst gekoppeld zijn via de programma‟s P2333 tot P2337
naargelang de aard van de prijsafspraak.
Aan de prijslijstcode kunnen verschillende prijsafspraken gekoppeld worden waaruit
PYA per artikel automatisch de voordeligste oplossing voor de klant zal berekenen.
De prijslijst kan gekoppeld worden aan een klant, promotieactie of muntcode.
Meer uitleg hierover vind je bij de bespreking van dit programmaonderdeel.
In het veld “Tarief” bepaal je welke van de vier verkoopprijzen uit het programma
P4111 Beheer artikels standaard voorgesteld wordt.
Indien in het klantenfiche in het programma P1110 Beheer klanten in het tabblad “Facturatie” een prijslijstcode en tariefcode aan de klant gekoppeld werd zal deze hier
voorgesteld worden. Je kunt deze overschrijven.
Medecontractant
In het veld “Medecontractant” bepaal je of de klant valt onder het stelsel van de Medecontractant.
Vul
in als de klant BTW plichtig is en indien hij je, als geregistreerd aannemer,
landbouwer, … werken in onroerende staat laat uitvoeren. (Zie KB nr.1 art. 20 van 29
december 1992 m.b.t. de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde).
De documenten die je opstuurt naar deze klant moeten volgende vermelding bevatten:“ BTW te voldoen door de medecontractant volgens KB nr.1 art. 20 “.
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Bestellingen klanten (P2411)
Specificaties

(vervolg)

Muntcode en Koers
In deze velden wordt de muntcode overgenomen van de klant uit het klantenfiche,
programma P1110 Beheer klanten.
De bijbehorende koers wordt gehaald uit het programma P9220 Vreemde munten.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om bestaande codes te raadplegen. Er kunnen hier geen nieuwe codes gecreëerd worden.
Documentkorting
In het veld “Documentkorting” bepaal je of de klant geniet van een korting op het volledige document.
Indien in het klantenfiche in het programma P1110 Beheer klanten in het tabblad “Facturatie” een documentkorting aan de klant gekoppeld werd zal deze hier voorgesteld
worden. Je kunt deze overschrijven.
Disconto (

/

) & Discontopercentage

In het veld “Disconto J/N” en “Disconto %” bepaal je of de klant geniet van een discontokorting op het document en hoeveel die bedraagt.
Indien in het klantenfiche in het programma P1110 Beheer klanten in het tabblad “Facturatie” een discontokorting aan de klant gekoppeld werd zal deze hier voorgesteld
worden. Je kunt deze overschrijven.

E. Velden – Divers
Onze referentie en Uw referentie
In de velden “Onze referentie” en “Uw referentie” kan je de referenties van de bon invullen.
Hier kan je dus verwijzen naar de documenten
of gesprekken die leidden tot de offerte / bestelling / levering.
Deze informatie kan op de bon afgedrukt worden als zij voorzien werden in de lay-out
in het programma P9510 Documentenopmaak.
Bij het overzicht van de offertes / bestellingen / leveringen – <F4> in het veld “Documentnummer” in het scherm “Klant- en algemene gegevens” – worden deze referenties getoond.
Commentaar
In het veld “Commentaar” kan je een korte omschrijving van de bon invullen.
Deze informatie kan op de bon afgedrukt worden als zij voorzien werden in de lay-out
in het programma P9510 Documentenopmaak.

F. Velden – Nota
Nota
Hier ben je vrij een nota te vermelden.
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Bestellingen klanten (P2411)
Specificaties

(vervolg)

G. Velden – Artikels
Lijnnummer
De lijnnummering gebeurt door PYA. Deze nummering heeft enkel tot doel aan te geven hoeveel lijnen je al ingegeven hebt of waar je bevindt.
De cursor komt automatisch op de eerstvolgende vrije lijn terecht.
Artikel



en Omschrijving

In de velden “Artikel” en “Omschrijving” verwijs je naar de unieke artikelcombinatie
Artikelnummer – Filiaal van het artikelfiche, programma P1411 Beheer artikels of
T1411 Beheer artikels (Textiel).
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
De artikels die op de bon ingevuld werden, kunnen geraadpleegd worden met <F4>.
De artikels kunnen als volgt ingebracht worden.
 Via barcodescanner
Als de artikels voorzien zijn van een streepjescode die in het artikelfiche ingegeven is kunnen deze gescand worden.
 Via manuele ingaven
Je kunt het artikelnummer opvragen met de functietoetsen die beschreven
zijn in “ALGEMENE PRINCIPES” of je kan het nummer manueel intikken.
Speciale gevallen van manuele ingaven:
 Artikel dat niet opgenomen is in het artikelfiche
In het veld “Artikelnummer” : . .
In het veld “Omschrijving” : Naam of uitleg van het artikel
 Vaste mededeling (bv: garantie, vakantie, … mededeling die regelmatig terugkomt)
In het veld “Artikelnummer” : MED
In het veld “Omschrijving” : De code van de vaste mededeling.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan, om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Zie ook programma P9330 Beheer vaste teksten.
Aantal, gewicht, tarief, prijs en korting kunnen niet ingevuld worden.
 Vaste mededeling (mededeling die steeds terugkomt)
Deze informatie kan je best vast in het document lay-out invoegen, in het
programma P9510 Documenten opmaak.
Vrije mededeling
In het veld “Artikelnummer” : MED. .
In het veld “Omschrijving” : Mededeling typen
Aantal , gewicht, tarief, prijs en korting kunnen niet ingevuld worden.
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Bestellingen klanten (P2411)
Specificaties

(vervolg)

a) Gewone artikels
Na ingaven van het artikelnummer of de artikelomschrijving kan je onderaan het
scherm, volgende informatie terugvinden:









Omschrijving
Besteld
Geleverd
Backorder
Tarief
Prijs
Korting
Extra










Eenheid in/uit
Aantal per verpakking in en uit
Barcodenummer
Stock van het artikel
Magazijnlocatie
Totaal
Totaal excl. BTW
BTW

b) Textiel artikel
Nadat het artikelnummer of de artikelomschrijving ingevuld is, wordt de matenbalk getoond en kan je aangeven welke maat van het artikel besteld of geleverd is. Je ziet ook
de voorraad van de maten.

c) Artikel met serienummer
Indien je een artikel met serienummer selecteerde, zie artikelfiche P1411 Beheer artikels in het tabblad “Parameters”, dan krijg je volgend scherm waar de serienummers
ingevuld kunnen worden.
 Artikelnummer en omschrijving
Het artikelnummer en de omschrijving van het artikel met serienummer dat je
verkoopt worden uit het artikelfiche overgenomen.
 Serienummer 01 tem 20
Afhankelijk van het aantal verkochte artikels zullen de serienummers ingegeven moeten worden. Indien je meer dan 20 artikels met serienummer verkoopt worden ze best opgesplitst per 20 stuks.
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Bestellingen klanten (P2411)
Specificaties

(vervolg)

Besteld/geleverd



en gewicht



(Specifiek voor bestellingen)

In de velden “besteld” en “Gewicht” vul je het bestelde of geleverde aantal of gewicht
in. Afhankelijk van de aard van de voorraad van het artikel in het tabblad “STOCK” in
het programma P1411 Beheer artikels zal je deze velden moeten invullen.
Bestelling of levering van artikels - Positief aantal of gewicht - Terugname van artikels
Negatief aantal of gewicht
De stock van de artikels zal bijgewerkt worden als aan volgende voorwaarden voldaan
is.
 P9320 Parameters stock, facturatie, orders
“Bijhouden stock J/N” =
 P1411 Beheer artikels – Tabblad “PARAMETERS”
“Stock bijhouden J/N” =
Besteld, geleverd & backorder
In de velden “besteld”, “geleverd” en “backorder” vul je het bestelde of geleverde aantal of gewicht en het gewicht of aantal in backorder in. Afhankelijk van de aard van de
voorraad van het artikel in het tabblad “STOCK” in het programma P1411 Beheer artikels zal je deze velden moeten invullen.
De stock van de artikels zal bijgewerkt worden als aan volgende voorwaarden voldaan
is.
 P9320 Parameters stock, facturatie, orders
“Bijhouden stock J/N” =
 P1411 Beheer artikels – Tabblad “PARAMETERS”
“Stock bijhouden J/N” =
Tarief



In het veld “Tarief” bepaal je welke van de 4 verkoopprijzen geldt. De tariefcode die je
aan de klant koppelde in het programma P1110 Beheer klanten zal hier voorgesteld
worden. Je kunt steeds overschrijven.
Prijs
In het veld “Prijs” wordt de verkoopprijs van het artikel weergegeven. Afhankelijk van
het gekozen tarief verkrijg je één van de vier verkoopprijzen uit het artikelfiche, programma P1411 Beheer artikels.
Indien verwezen werd naar een offerte of bestelbon wordt de verkoopprijs die daar ingevuld werd overgenomen.
Voor artikels die niet in de bon opgenomen werden wordt de huidige verkoopprijs, die
in het artikelfiche staat, weergegeven, rekening houdend met de prijsafspraken
(P2333 tot P2336).

136/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Bestellingen klanten (P2411)
Specificaties

(vervolg)

Korting
In het veld “Korting” wordt het kortingspercentage weergegeven. Indien je in de programma‟s P2333 tot P2336 in verband met Prijsafspraken een korting toekende aan de
klant of het artikel dan zal dit kortingspercentage hier weergegeven worden.
Indien je niet werkt met de prijsafspraken en je wilt toch een korting aan de klant toekennen dan kan je steeds het kortingspercentage ingeven.
Extra gegevens
In het veld “Extra gegevens” kan je volgend scherm opvragen.

De gegevens die hier weergegeven worden, kunnen eventueel overschreven worden.
Deze wijzigingen gelden enkel voor dit specifieke artikel op deze bestel-/leveringsbon.
Definitieve wijzigingen doet u in het programma P1411 Beheer artikels.
Leveringsdag (voorbeeld extra gegevens)
In het veld “Leveringsdag” toont PYA de leveringstermijn die je in het artikelfiche, programma P1411 Beheer artikels, aan het artikel koppelde. Je kunt deze wijzigen. Je
kunt verschillende leveringen per lijn invoeren.
Met dit gegeven geef je klant de datum waarop alle artikels binnen zullen zijn en geleverd kunnen worden.
Info artikels
Na ingaven van het artikelnummer of de artikelomschrijving kan je onderaan het
scherm, in het derde deel (Info artikel), volgende informatie terugvinden:






Eenheid in/uit
Aant./verpakking in/uit
Barcode
Locatie
Stock
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Bestellingen klanten (P2411)
Specificaties

(vervolg)

H. Acties
Vaste mededeling
Vaste mededeling toevoegen.
Artikel dat niet opgenomen is in het artikelfiche
Artikel toevoegen dat niet opgenomen is in het artikelfiche.
Document afgewerkt
Document wegschrijven.
Afdrukken document
Afdrukken document met gekozen lay-out.
Klantenstaat
Klantenstaat consulteren.
Statistieken
Artikelmutaties consulteren.
Serienummers
Serienummers consulteren.
Betaling
Betalingen uitvoeren op gekozen document.
Afdrukvoorbeeld
Afdrukvoorbeeld van gekozen document.
Scanner
Scanner activeren. Barcodes van artikels scannen.
Barcodes worden omgezet naar artikel nummers.
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Afdrukken pickinglist (P2412)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdelen druk je de pickinglist af. De pickinglist wordt een zeer nuttig
document als je de magazijnlocaties in het artikelfiche invult. De rangschikking van de lijst
is afhankelijk van meerdere selectiemogelijkheden. Zo kan je de lijst opstellen, het best afgestemd op jouw bedrijf.
Aan de hand van de pickinglist kan de magazijnier de goederen nemen en klaarmaken voor
levering.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Selecteer artikel om te verwijderen

Keuze

Soteercriterium

Selectiecondities

Opties ?

printer
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Afdrukken pickinglist (P2412)
Specificaties
A. Velden
Uw keuze



Je kunt kiezen op de pickinglist per bestelling af te drukken, zodat je de goederen
rangschikt volgens bestelling (1) of je kan de goederen afdrukken volgens levering
zonder rekening te houden tot welke bestelling de goederen behoren(2).
 Klanten (bestelling) (1)
 Klanten (leverring) (2)
Sorteercriterium

.

 Volgens bestelling/levering
De pickinglist gerangschikt volgens bestellingbon of leveringsbon.
 Volgens bestel- of leveringsdatum/artikel
De pickinglist gerangschikt volgens bestelling/leveringsdatum.
 Volgens artikel
De pickinglist gerangschikt volgens artikel.
 Volgens filiaal/locatie
De pickinglist gerangschikt volgens filiaal of magazijnlocatie. Zo kan je als je
locaties in de juiste volgorde ingegeven werden, het magazijn één keer afgaan om alle goederen te nemen.
Selectieconditie
Journaalcode
Als je gebruik maakt van verschillende journaalcodes, voor goederen die van elkaar
gescheiden moeten blijven, kan je hier de juiste journaalcode ingeven.
Van bestelling … tot bestelling …
Geef de ondergrens en de bovengrens in. Vanaf en tot welke bestelling wil je dat PYA
de pickinglijst moet maken.
Van leveringsdatum … tot leveringsdatum …
Geef de ondergrens en de bovengrens in. Vanaf en tot welke leveringsdatum wil je dat
PYA de pickinglijst moet maken.
Van artikel … tot artikel …
Geef de ondergrens en de bovengrens in. Voor welke artikels wil je dat PYA de pickinglijst moet maken. De bovengrens wordt automatische ingevuld met het laatste artikel.
Van locatie … tot locatie …
Geef de ondergrens en de bovengrens in. Voor welke locaties wil je dat PYA de pickinglijst moet maken. De bovengrens wordt automatische ingevuld met de hoogste locatie code.
Opties
Filiaal
Voor welk filiaal wil je de afdruk? Geef hier het juiste filiaal in. Als je een afdruk wenst
voor alle filialen laat je dit veld blanco.
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Afdrukken pickinglist (P2412)
Specificaties

(vervolg)

Filiaal
Voor welk filiaal wil je de afdruk? Geef hier het juiste filiaal in.
wenst voor alle filialen laat je dit veld blanco.

Als je een afdruk

Per selectie nieuwe pagina
Als je graag per onderwerp een nieuwe pagina begint, vul je hier

in.

Afdrukken artikels enkel in BO
Je kunt ook kiezen om enkel de backorders af te drukken, door hier

te antwoorden.

B. Rapport
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Commentaar
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Leveringen bestellingen (P2413)
Basisprincipe
Met deze programmaonderdelen maak je leverbonnen aan en zo ook wijzigen en verwijderen.
Dit programma worden hier al behandeld in “Bestellingen klanten“ (P2411) omdat ze ongeveer dezelfde werkwijze hebben.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

ID

Klant

Vertegenwoordiger

Acties

Artikels

Zie Bestellingen klanten (P2411) voor uitleg scherm.
Voor het grootste gedeelte werkt het P2413 gelijklopend met P2411.
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Leveringen bestellingen (P2413)
Specificaties / Verschillen
A. Velden - ID
Dagboekcode

 en Omschrijving

In het veld “Dagboekcode” en “Omschrijving” bepaal je het dagboek waarin de bestelling of levering opgenomen wordt.
De dagboekcode die je in het programma P9120 Beheer gebruikers aan de gebruiker
gekoppeld hebt, wordt hier voorgesteld. Je kunt overtypen maar het dagboek dat je
hier ingeeft moet bestaan in het programma P9410 Hulpprogramma‟s dagboeken
De dagboekcode is vooral belangrijk als je de module boekhouding gebruikt. Als de
facturen opgenomen worden in de boekhouding zullen ze opgenomen worden in het
dagboek dat je hier ingeeft.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Opgelet: De dagboekcode wordt steeds mee overgenomen als het document overgenomen wordt naar een ander document.
Bestelbon
Dit veld is slechts actief als men een leveringsbon wenst op te maken (zie par. 2.).
In het veld “Bestelbon” kan je verwijzen naar een bestaande bestelbon. De gegevens
die je in deze documenten ingevuld
hebt, zullen hier overgenomen worden.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die
bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven
staan, om bestaande documenten te
raadplegen. Er kunnen hier geen nieuwe
documenten gecreëerd worden.
Met <F4> krijg je een overzicht van de
bestaande documenten van het geselecteerde type die aan de dagboekcode gekoppeld werden die je in het veld “Dagboekcode” selecteerde. Indien je hier een documentnummer uitkiest verschijnen de gegevens van dat document op het scherm en
kan je de gegevens wijzigen.

B. Lijn
In het artikel lijn vul je nu aantal geleverd in i.p.v. aantal besteld en backorder.
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Afdrukken leveringen volgens routingcode (P2414)
Basisprincipe
?.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 
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Commentaar

146/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Opname bestelbonnen in leveringen (P2415)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel neem je bestelbonnen op in leveringsbonnen. De gegevens die
je in de geselecteerde bestelbonnen ingegeven hebt kunnen integraal opgenomen worden in
de leveringsbonnen. De bestelbon waarvoor leveringsbon gegenereerd werd, wordt nadien
automatisch verwijderd.
Doel:
Een bepaald aantal bestelbonnen opnemen in leveringen. Hierbij worden alleen de bestelbonnen opgenomen die volledig uitgeleverd kunnen worden.
Onderaan het scherm krijg je een statistiek van de gemaakte en wachtende bonnen.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Selectiecriteria bestelbons

Bestelbons

Selecteren bons

Bestelde Artikels

Lay out

Totalen
geselecteren
bons

Creeren

Printer

Opnemen bestelbonnen in leveringen
De opname bestaat uit 3 delen.
 Algemene gegevens
 overzicht bestelbonnen
 detail geselecteerde bestelbon
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Opname bestelbonnen in leveringen (P2415)

Specificaties
A. Algemene gegevens
Dagboekcode

 en Omschrijving

In het veld “Dagboekcode” verwijs je naar het dagboek waarin de bestelbon aangemaakt werd en waarin de leverbon opgenomen zal worden.
De dagboekcode die je hier ingeeft, moet bestaan in het programma P9410 Hulpprogramma‟s dagboeken
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
In het veld “Omschrijving” wordt de omschrijving van het geselecteerde dagboek
weergegeven. Je kunt hier niet wijzigen.
Tot leveringsdatum
Vul hier in tot welke leveringsdatum, je bestelbonnen wenst op te roepen.
Bestelbonnen tot en met deze datum worden weergegeven.
Leveringsdatum
In het veld “leveringsdatum” bepaal je de leveringsdatum. PYA stelt standaard de systeemdatum voor.
De datum die je hier ingeeft, wordt de datum van de leverbon.
Enkel volledige bestelbonnen
Slechts bestelbonnen die volledig geleverd kunnen worden, d.w.z. waarvan alle artikels
in stock zijn, zullen in de leveringen opgenomen worden.

B. overzicht bestelbonnen & detail bestelbonnen
Selectie documenten
Selecteer in dit overzicht welke bestelbonnen je wenst op te nemen in de leveringen.
Dit kan je door in de eerste kolom, op de rij van de gewenste bestelbon te klikken, of
door middel van volgende knoppen
.
Je kunt elke bestelbon gedetailleerd bekijken. Volgende gegevens zijn zichtbaar:

Deze gegevens kunnen NIET aangepast worden.
Document direct afdrukken (

/

)

Leveringsbon wordt rechtstreeks afgedrukt.
Op scherm (

/

)

Leveringsbon wordt in bovenstaande tabel toegevoegd met leveringsbonnummer.

Creatie document
Met deze toets

creëer je de leveringsbonnen vanuit de geselecteerde bestelbons

De leverbonnen worden weggeschreven in het dagboek waarin de bestelbon aangemaakt werd en dat je hierboven ingevuld hebt.
Je kunt dit veld niet wijzigen.
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Opname documenten in de facturatie (P2416)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel kan je levering- & bestelbonnen opnemen in de facturatie. De
gegevens die je in de geselecteerde bonnen ingegeven hebt, kunnen integraal opgenomen
worden in de facturatie. De bestel- of leverbon waarvoor de factuur gegenereerd werd,
wordt nadien automatisch verwijderd.
De bonnen kunnen ook via de verzamelfacturatie opgenomen worden. De verzamelfacturatie
zorgt ervoor dat alle geselecteerde bonnen van dezelfde klant en met hetzelfde facturatieadres in één factuur opgenomen worden.
De verzamelfactuur vermeldt nummer, datum en referentie van de verschillende bonnen.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Selectiecriteria bons

Bestel – en
leveringsbons

Selecteren bons

Totalen
geselecteren
bons

Creeren

Artikellijnen

Lay out

Printer

Opname documenten in de facturatie
De opname bestaat uit 3 delen.
 Algemene gegevens
 overzicht bestel- of leveringsbonnen
 detail geselecteerde bestel- of leveringsbon
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Opname bestelbonnen in leveringen (P2415)

Specificaties
A. Algemene gegevens
Verwerking van

Kies hier welk type bonnen je wenst op te nemen in de facturatie

 en Omschrijving

Dagboekcode

In het veld “Dagboekcode” verwijs je naar het dagboek waarin de leverbon aangemaakt werd en waarin de factuur opgenomen zal worden.
De dagboekcode die je hier ingeeft, moet bestaan in het programma P9410 Hulpprogramma‟s dagboeken
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
In het veld “Omschrijving” wordt de omschrijving van het geselecteerde dagboek
weergegeven. Je kunt hier niet wijzigen.
Verzamelcode
In het veld “Verzamelcode” verwijs je naar de verzamelcode die je aan de bonnen toegekend hebt. De code die je hier ingeeft, moet bestaan.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen.
Tot leveringsdatum
Vul hier in tot welke leveringsdatum, je bestelbonnen wenst op te roepen.
Bonnen tot en met deze datum worden weergegeven.
Facturatiedatum
In het veld “Factuurdatum” bepaal je de factuurdatum. PYA stelt standaard de systeemdatum voor.
Opgelet: Indien je de module boekhouding hebt is deze datum van belang
voor de verdere boekhoudkundige verwerking van de documenten. Deze datum is belangrijk voor de berekening van de vervaldatum van de documenten!

B. overzicht & detail bons
Selectie documenten
Selecteer in dit overzicht welke onderwerpen je wenst op te nemen in de facturatie.
Dit kan je door in de eerste kolom, op de rij van de gewenste bestelbon te klikken, of
door middel van volgende knoppen
.
ALGEMENE OPMERKINGEN:


Leverbonnen die opgenomen worden in de facturatie worden hierna
verwijderd.



De factuur vermeldt per opgenomen leveringsbon het leveringsbonnummer, datum en referentie.



Bij verzamelfacturatie worden alle leverbons met dezelfde klant en met
hetzelfde facturatieadres die binnen de aangegeven leverdatum vallen
samengenomen. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen de
verschillende leveradressen.

Opname bestelbonnen in leveringen (P2415)
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Specificaties

(vervolg)

Je kunt elke bon gedetailleerd bekijken. Volgende gegevens zijn zichtbaar:

Deze gegevens kunnen NIET aangepast worden.
Facturen direct afdrukken (

/

)

facturen worden rechtstreeks afgedrukt.
Steeds een exemplaar (

/

)

???.
Op scherm (

/

)

Facturen worden in bovenstaande tabel toegevoegd met factuurnummer.
Rekening houden met de vertegenwoordiger (

/

)

de commissie van de vertegenwoordiger wordt berekend ???.
Creatie document
Met deze toets

creëer je de facturen vanuit de geselecteerde bons.
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Orderbeheer leveranciers
Basisprincipe
In dit hoofdstuk leer je hoe je:
•

P
P
P
P
P
P

Bestellingen aan leveranciers aanmaakt, wijzigt, verwijdert, verwerkt en afdrukt

2421
2422
2423
2424
2425
2426

Generatie besteladvies
Beheer besteladvies
Afdrukken besteladvies
Overdracht besteladvies naar bestelbonnen
Bestellingen aan leveranciers
Opname inkomende artikels

155
161
167
169
171
181
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Generatie besteladvies (P2421)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel genereer je in PYA een besteladvies. PYA gaat hierbij de instellingen in het artikelfiche en de stocktoestand na.
Om een correct besteladvies te verkrijgen moeten de artikels correct gedefinieerd zijn en
moet de stock correct bijgehouden zijn.
P1411 Artikelfiche (Voor meer uitleg: zie handleiding Basisprincipes – Voorraad):

Tabblad “Verpakking”

Tabblad “Stock”

Tabblad “Parameters”

Aantal/Verpakking In

Stocktotalen

Stock bijhouden =

Aantal / verpakking uit

Minimum bestelhoeveelheid
Bestelpunt
Minimum stock
Maximum stock

P9320 Parameters stock, facturatie, orderbeheer (Voor meer uitleg: zie handleiding
Hulpprogramma‟s
–
Hulpprogramma‟s stock, facturatie, orderbeheer)
Stock bijhouden =
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Generatie besteladvies (P2421)
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Selectiecriteria

Optie

genereren
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Specificaties
A. Selectiecriteria

Generatie besteladvies (P2421)

Van artikel … Tot artikel …
Van artikelgroep … Tot artikelgroep …
Van leverancier … Tot Leverancier …
Van filiaal … Tot filiaal …
In de volgende velden selecteer je de boven- en ondergrens van de gegevens die nodig zijn om het besteladvies te genereren.
De bovengrens moet steeds ingevuld worden. Indien je alle gegevens wil selecteren
enter je over alle velden. PYA neemt telkens het eerste gegeven op in het veld “Van …”
en het laatste gegeven op in het veld “Tot …”.

B. Opties

Naargelang de aard van de bestelling wordt er bij het aanmaken van het besteladvies
rekening gehouden met:
 De gegevens uit het artikelfiche (Minimum, maximum, bestelpunt, …)
 De bestellingen van klanten.
Dit wordt duidelijk gemaakt in volgend overzicht

Rekening houden met stock actief (
Houdt rekening met

/

) en Back to back (

/

)

Berekening

Stock actief = Backorder Leverancier

Backorder Klanten
– Backorder Leveranciers
= Te bestellen aantal

Backorder Klanten

Voorwaarde:

Houdt rekening met
Stock actief = Backorder Leveranciers
Backorder Klanten
Minimumstock
Maximumstock
Bestelpunt
Minimum bestelhoeveelheid
Beschikbare stock

in het artikelfiche, Tabblad “Stock” mag
het veld “Minimum” niet leeg of 0 zijn.
Berekening
Huidige stock
+ Goederen in demo of consignatie
+ Backorder leverancier
 Backorder klanten
= Beschikbare stock
Bestelhoeveelheid =
Bestelhoeveelheid + (Aantal verpakt in – 1)
Aantal verpakt in * Aantal verpakt uit

Er wordt geen rekening gehouden met de A. Beschikbare stock < Minimum stock
parameter “Back to
< Bestelpunt
back”.
Maximum stock
– Beschikbare stock
= Te bestellen aantal

B. Beschikbare stock < Bestelhoeveelheid
Te bestellen aantal = Minimum bestelhoe-
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veelheid
C. Bestelhoeveelheid < Minimum bestelhoeveelheid

Back to back
=

Backorder Leveranciers
Backorder Klanten
Er wordt geen rekening gehouden met de
parameter “Stock actief”.

Inter-filiaal (

/

Te bestellen aantal = Minimum bestelhoeveelheid
Backorder Klanten
– Backorder Leveranciers
= Te bestellen aantal

)

In het veld “Inter-filiaal ” bepaal je of het besteladvies bedoeld is als een bestelling
tussen de verschillende filialen.
PYA zal dan de artikels overlopen die beschikbaar zijn in het filiaal. Een besteladvies
voorstellen voor de artikels waarvan nog voldoende voorraad in het hoofdmagazijn
aanwezig is.
Van leveringsdatum … tot leveringsdatum …
Deze optie is enkel beschikbaar wanneer u back-to-back activeert.
Bestellingen aan de klant tussen de door u opgegeven data, worden in de bestellingen
naar de leverancier opgenomen.
Van filiaal
In het veld “Van filiaal” bepaal je vanuit welk filiaal het besteladvies gegenereerd
wordt. Dit filiaal zal de bestelde goederen in stock nemen.
Naar filiaal
In het veld “Naar filiaal” bepaal je naar welk filiaal de bestelling geplaatst wordt. Dit filiaal zal de goederen leveren.
Voorbeeld:
Besteladvies van filiaal “Winkel Magazijn (WM)” naar filiaal “Centraal Magazijn (CM)”.
Filiaal WM heeft 10 stuks nodig.
Alle producten in magazijn CM worden gescand.


Er is voldoende stock in CM (20 stuks) om de vraag van WM te voldoen. De bestelling van 10 stuks wordt voorgesteld.



Er is niet voldoende stock in CM (8 stuks) om de vraag van WM te voldoen. De
bestelling van 8 stuks wordt voorgesteld.



Er is niets in stock in CM. Er wordt niets besteld

Opgepast: In geval B en C wordt er geen melding gemaakt van het feit dat de bestelling niet of niet volledig uitgevoerd is.
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Specificaties

Generatie besteladvies (P2421)
(vervolg)

Totaal lijnen
PYA toont informatief het aantal bestellingen dat gegenereerd werd.

Opmerkingen besteladvies:


Er kan maar één besteladvies aangemaakt worden. Wil je een
nieuw advies maken moet het vorige met <F8> verwijderd worden
in het programma P2422 Beheer besteladvies.



Het besteladvies is slechts een voorstel voor bestelling en wordt
samengesteld op basis van de gegevens die in PYA bijgehouden
worden. Je kunt wijzigingen aanbrengen in het programma P2422
Beheer besteladvies.



Een besteladvies wijzigt niets in de stocktoestand van de artikels.

Genereert besteladvies
Met deze toets

creëer je het besteladvies.
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Beheer besteladvies (P2422)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel beheer je het besteladvies dat gegenereerd werd met het programma “P2421 Generatie besteladvies”.
Je kunt het besteladvies nakijken, aanpassen en verwijderen. Daar er slechts één besteladvies aangemaakt kan worden, wordt geen volgnummer toegekend.
Indien je werkt met een draagbare scanner kan je de artikels die je in de winkel scande met
de correcte bestelhoeveelheid hier inlezen.
.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Filiaal

Artikels

genereren
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Beheer besteladvies (P2422)

Specificaties
 ID
Filiaal

Kies het filiaal waarvan je de besteladviezen wenst op te vragen.



Lijn

Lijnnummer
De lijnnummering gebeurt door PYA. Deze nummering heeft enkel tot doel je aan te
geven hoeveel lijnen je al ingegeven hebt of waar je bevindt.
De cursor komt automatisch op de eerstvolgende vrije lijn terecht.
Artikel 

en Omschrijving

In de velden “Filiaal”, “Artikel” en “Omschrijving” verwijs je naar de unieke artikelcombinatie Artikelnummer – Filiaal van het artikelfiche, programma P1411 Beheer artikels,
P1420 Beheer artikels (Verkort) of T1411 Beheer artikels (Textiel).
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
De artikels kunnen als volgt ingebracht worden.
Via barcodescanner
Als de artikels voorzien zijn van een streepjescode die in het artikelfiche ingegeven is kunnen deze gescand worden.
Via draagbare handscanner
Alle gewenste artikels in de winkel scannen en inlezen in de via <F5> of via de
toets

„Denso scanner‟.

Via manuele ingaven
Je kunt het artikelnummer opvragen met de functietoetsen die beschreven zijn in
“ALGEMENE PRINCIPES” of je kan het nummer manueel intikken.
Speciale gevallen van manuele ingaven:


Artikel dat niet opgenomen is in het artikelfiche
In het veld “Artikelnummer” :
..
In het veld “Omschrijving” :
·Naam of uitleg van het artikel



Vaste mededeling (bv: garantie, vakantie, … mededeling die regelmatig terugkeert)
In het veld “Artikelnummer” :
MED
In het veld “Omschrijving” :
De code van de vaste mededeling. Je kunt de
functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan, om
nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, … Zie ook programma
P9330 Beheer vaste teksten.
Aantal, gewicht, tarief, prijs en korting kunnen niet ingevuld worden.



Vrije mededeling
In het veld “Artikelnummer”:
MED. .
In het veld “Omschrijving” :
·Mededeling typen·
Aantal, gewicht, tarief, prijs en korting kunnen niet ingevuld worden.
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Specificaties

Beheer besteladvies (P2422)
(vervolg)

Gewone artikels
Na ingaven van het artikelnummer of de artikelomschrijving kan je onderaan het
scherm, in het derde deel (Informatie artikel), volgende informatie terugvinden:
 Eenheid in/uit
 Aant./verpakking in/uit
 Barcode
 Locatie
 Stock
Textiel artikel: Het besteladvies is niet van toepassing voor textielartikels.
Leverancier nummer
In het veld “Leverancier” bepaal je bij welke leverancier het artikel besteld zal worden.
De leverancier die je hier ingeeft, moet bestaan in het programma P1310 Beheer leveranciers.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
PYA stelt standaard de hoofdleverancier voor die je in het artikelfiche aan het artikel
koppelde. Je kunt steeds overschrijven.
Wanneer er voor een artikel meerdere leveranciers bestaan, Zal PYA onderaan in
het schermdeel „alternatieve leveranciers‟, de verschillende leveranciers weergeven.
Wanneer u een leverancier invult die nog niet bestaat, kan u eveneens onderaan alle
belangrijke gegevens voor de verwerking van het besteladvies invullen.
Volgende gegevens worden getoond:

Leverancier: Leveranciersnummer van de (alternatieve) leverancier
Naam: De officiële benaming van de leverancier van het artikel.
Def:

Deze leverancier is de standaardleverancier voor dit product.
Deze leverancier is een alternatieve leverancier voor dit product.

Munt & koers: De munt die door de leverancier gehandhaafd wordt, met de bijhorende koers.
Basis aankoopprijs: Dit is de aankoopprijs, zonder verrekening van kortingen.
Korting: De korting die aan u toegekend wordt voor dit artikel van deze leverancier.
Aankoopprijs: Prijs inclusief eventuele korting e.d.
Omschrijving: Omschrijving van het artikel bij die specifieke leverancier.
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Specificaties

Beheer besteladvies (P2422)
(vervolg)

Advies
In het veld “Advies” bepaal je hoeveel stuks geadviseerd worden voor bestelling. Indien een besteladvies gegenereerd werd wordt dit advies als volgt uitgerekend:

Keuze in
P2421 :
Stock actief =

Keuze in
P2421:
Stock actief =

Houdt rekening met

Berekening

Backorder Leverancier
Backorder Klanten

Backorder Klanten
– Backorder Leveranciers
= Te bestellen aantal

Er wordt wel rekening
gehouden met de parameter in P1411 :
Aantal / verpakking
IN
Backorder Leveranciers
Backorder Klanten
Minimumstock
Maximumstock
Bestelpunt
Minimum bestelhoeveelheid
Beschikbare stock

Voorwaarde:
In het artikelfiche, tabblad “Stock” mag
het veld “Minimum” niet leeg of 0 zijn.
Huidige stock
+ Goederen in demo of consignatie
+ Backorder leverancier
 Backorder klanten
= Beschikbare stock
Bestelhoeveelheid =
Bestelhoeveelheid + (Aantal verpakt in – 1)
Aantal verpakt in * Aantal verpakt uit

Er wordt geen rekening gehouden met de A. Beschikbare stock < Minimum stock
parameter “Back-to< Bestelpunt
back”
Maximum stock
ER wordt wel rekening – Beschikbare stock
gehouden met de pa= Te bestellen aantal
rameter in P1411:
Aantal per verpakking B. Beschikbare stock < Bestelhoeveelheid
in
Te bestellen aantal = Minimum bestelhoeveelheid

Keuze in
P2421:
Back to back
=

Backorder Leveranciers
Backorder Klanten
Er wordt geen rekening gehouden met de
parameter “Stock actief”

C. Bestelhoeveelheid < Minimum bestelhoeveelheid
Te bestellen aantal = Minimum bestelhoeveelheid
Backorder Klanten
– Backorder Leveranciers
= Te bestellen aantal

Er wordt wel rekening
gehouden met de parameter in P1411:
Aantal per verpakking
in
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Specificaties

Beheer besteladvies (P2422)
(vervolg)

Opgepast: Indien je het besteladvies manueel invult, moet je rekening houden met
de parameter “Aantal per verpakking in” die je in het artikelfiche aan het artikel koppelde. Indien je dit niet doet kan je geconfronteerd worden met te grote voorraad.
De stocktoestand van de artikels wordt, op niveau van besteladvies, NIET bijgewerkt.
Prijs en Korting
In de velden “Prijs” en “Korting” worden de basis aankoopprijs en de aankoopkorting
overgenomen die je in het artikelfiche, programma P1411 Beheer artikels, aan het artikel koppelde. Je kunt deze steeds overtypen.
Leverdatum
De datum waarop de volgende levering van deze leverancier van dit artikel plaatsvindt.
Extra
Deze optie is voorzien voor eventuele latere uitbreidingen.
Artikelmutaties
Met deze knop

raadpleeg je de artikelmutaties.

Afdrukken
Indien je wenst kan je de besteladviezen afdrukken. Dit doe je met behulp van de volgende toets

, of de toetsencombinatie „CTRL‟+‟P‟.

Je komt vervolgens in het programma P2423 „Afdrukken besteladvies‟.
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Afdrukken besteladvies (P2423)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel druk je het besteladvies af dat gegenereerd werd met het programma “P2421 Generatie besteladvies” en al dan niet beheerd werd via het programma
“P2422 Beheer besteladvies”.
Het besteladvies kan bestellingen aan meerdere hoofdleveranciers bevatten. Daarom zijn,
bij de afdruk van het besteladvies, selectiemogelijkheden voorzien.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Volgens

Selectiecriteria

Opties

printer
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Specificaties
A. Sorteercriterium

Afdrukken besteladvies (P2423)

Kies hoe je de afdruk wenst te rangschikken. Volgende opties zijn beschikbaar:
 Volgens leverancier
De lijst wordt in alfanumerieke volgorde afgedrukt volgens leveranciersnummer. Indien je een beperkte leveranciersselectie gemaakt hebt, wordt enkel
het besteladvies voor deze leveranciers afgedrukt.
 Volgens artikel
De lijst wordt in alfanumerieke volgorde afgedrukt volgens artikelnummer. Indien je een beperkte artikelselectie gemaakt hebt, wordt enkel het besteladvies voor deze artikels afgedrukt.
 Volgens locatie
De lijst wordt in alfanumerieke volgorde afgedrukt volgens magazijnlocatie.

B. Selectiecriteria

In de volgende velden selecteer je de boven- en ondergrens van de gegevens die nodig zijn om het besteladvies af te drukken dat voldoet aan je eisen.

Van artikel … Tot artikel …
Van artikelgroep … Tot artikelgroep …
Van leverancier … Tot Leverancier …
Van filiaal … Tot filiaal …
De bovengrens moet steeds ingevuld worden. Indien je alle gegevens wil selecteren
enter je over alle velden. PYA neemt telkens het eerste gegeven op in het veld “Van …”
en het laatste gegeven op in het veld “Tot …”.

C. Opties
Per selectie nieuwe pagina (

/

)

In het veld “Per selectie nieuwe pagina” kan je alle artikels met hetzelfde selectie op
dezelfde pagina afdrukken. Hierdoor kan je het besteladvies per selectieconditie nakijken.
Afdrukken aankoopprijzen (

/

)

Selecteer deze optie wanneer u de aankoopprijzen van het artikel mee wenst af te
drukken. PYA zet deze optie standaard op actief
.
In detail (

/

)

: PYA drukt een overzicht van alle artikels en hun adviesbestelling af.
: PYA drukt enkel het leveranciersnummer, naam, totale adviesbestelling en de
aarde van de adviesbestelling af.

D. Rapport
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Overdracht besteladvies naar bestelbonnen (P2424)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel neem je het besteladvies geheel of gedeeltelijk over naar de
eigenlijke bestelling aan leveranciers.
Indien je het besteladvies voor een bepaalde leverancier overneemt in een bestelling dan
zullen de artikels die deze leverancier als hoofdleverancier toegekend kregen in de bestelbon
geplaatst worden en verwijderd worden uit het besteladvies.
De andere artikels blijven in het besteladvies totdat je deze eveneens doorstuurt naar een
bestelling of totdat je het besteladvies verwijdert.
De overname van het besteladvies in de bestelbonnen heeft tot gevolg dat de stocktoestand
van de betrokken artikels wijzigt.
Dit is alleen als:
P1411 Artikelfiche (Voor meer uitleg: zie handleiding Basisprincipes – Voorraad):
Tabblad “Parameters”
Stock bijhouden =
P9320 Parameters stock, facturatie, orderbeheer (Voor meer uitleg: zie handleiding
Hulpprogramma‟s
–
Hulpprogramma‟s stock, facturatie, orderbeheer)
Stock bijhouden =
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met 

Selectiecriteria

Resultaat

Opnemen
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Overdracht besteladvies naar bestelbonnen (P2424)
Specificaties
A. Velden
Van leverancier … Tot leverancier …
In de velden “Van leverancier …” en “Tot leverancier …” bepaal je voor welke leveranciers de artikels uit het besteladvies verwerkt mogen worden in een bestelbon. De leveranciers die je hier ingeeft, moeten bestaan in het programma P1310 Beheer leveranciers.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Om alle leveranciers te selecteren enter je door deze velden. PYA vult automatisch de
eerste en de laatste leverancier in.
Van filiaal … tot filiaal …
In de velden “van filiaal …” en “tot filiaal …” bepaal je welke filialen waarvan de besteladviezen mogen verwerkt worden in een bestelbon.
Documentnummer
In het veld “Documentnummer” wordt weergegeven welke bestelbon aangemaakt
wordt.
Je kunt dit veld niet wijzigen.
Totaal excl., totaal BTW, totaal & alg. totaal
Totaal excl. : Totale waarde excl. BTW van de bestelbon welke op dat moment verwerkt word.
Totaal BTW: BTW op voorgaande waarde
Totaal: totaal excl. + totaal BTW
Alg. totaal: Totale waarde incl. BTW van alle documenten die opgenomen worden.
van … tot …
Documentnummer: van het document dat op dat moment verwerkt wordt
Van … tot … : Eerste en laatste document van de reeks die verwerkt wordt.
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Bestellingen leveranciers (P2425)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel maak je in PYA bestellingen aan leveranciers aan. De bestellingen aan leveranciers kunnen op 3 manieren samengesteld worden:
 Manuele ingaven
De bestelling wordt manueel ingegeven of gescand. Er wordt hierbij niet automatisch rekening gehouden met minimumstock, maximumstock, bestelpunt,
bestelhoeveelheid en aantal per verpakking in, de gebruiker moet dit zelf in de
hand houden.
 Overname besteladvies
Het besteladvies dat door PYA gegenereerd en indien nodig aangepast werd,
wordt integraal per leverancier overgenomen in de bestellingen aan leveranciers.
 Back to back orderbeheer klanten
De bestellingen van de klanten kunnen automatisch overgenomen worden in
de bestellingen aan leveranciers.
Dit kan onmiddellijk bij het aanmaken van de bestelbon van de klanten gebeuren of dit kan via generatie besteladvies met keuze Back to back = J”.
Voor meer uitleg hierover zie ook handleiding “Orderbeheer klanten” en “Generatie besteladvies”.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



ID Bestelbon

Leverancier

Artikels

Indien promotie actief, wordt dit vermeld.
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Bestellingen leveranciers (P2425)
Specificaties
A. Velden - ID
Documentnummer
In het veld “Documentnummer” stelt PYA standaard het eerstvolgende
documentnummer voor: het laatst gebruikte documentnummer + 1.
De nummering van de documenten kan aangepast worden in het programma P9310 Documentnummers.
Met <F4> krijg je een overzicht van de bestaande documenten. Indien je hier een documentnummer uitkiest, verschijnen de gegevens
van dat document op het scherm en kan je de
gegevens wijzigen.

Tip 1: Creëer nooit hiaten in de nummering tenzij dit verantwoord is.
Vb. :

Laatste nummer in 1998

: 9801068

Eerste nummer in 1999

: 9900001

Tip 2: Laat geen hiaten om deze achteraf in te vullen. Je riskeert documenten te vergeten.
Tip 3: Indien je het laatst ingegeven document verwijderd hebt en je wilt niet onmiddellijk verdergaan met ingeven, kan je de nummering terugzetten in het programma
P9310 Documentnummers.

B. Velden - Leverancier
Leveranciernummer en Naam, adres, BTW type, BTW & telefoon
In de velden “Leveranciernummer” en “Naam” vermeld je de leverancier aan wie je het
document opstelt. De leverancier die je hier ingeeft, moet bestaan in het programma
P1310 Beheer Leverancier. Informatief worden nu het adres, het BTW type & BTW
nummer en het telefoonnummer weergegeven. Deze gegevens worden geput uit het
programma P1310 Beheer Klanten.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Onze referentie en Uw referentie
In de velden “Onze referentie” en “Uw referentie” vul je de interne referentie en de referentie van de leverancier in.
Filiaal
In het veld “Filiaal” verwijs je naar het filiaal waarnaar je de artikels wil plaatsen. Het
filiaal dat je hier ingeeft moet bestaan in het programma P1413 Filialen.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
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Bestellingen leveranciers (P2425)
Specificaties

(vervolg)

C. Velden – Adres Levering
Verzendcode en Naam
In de velden “Verzendcode” en “Naam” verwijs je naar het leveringsadres.
Soorten verzendcodes:
 Klantgebonden verzendcode
Adrescode = alfanumerieke code niet beginnend met “&&”
Deze codes kunnen gecreëerd worden in het programma P1150 Beheer leveringsadressen waarbij je verwijst naar een bepaalde klant of via <F3> in het
blanco veld “Verzendcode”
 Verzendcode gebruiker
Adrescode = “”
De adresgegevens van het dossier worden overgenomen. Deze vind je in het
programma P9240 Beheer bedrijfsgegevens.
 Algemene verzendcode
Adrescode = “X” (met X = een letter of cijfer naar keuze)
Hier kan je de adresgegevens van een derde partij (bv: transportbedrijf) ingeven.
Deze codes kunnen geraadpleegd worden door in het veld “Verzendcode” een
code in te typen met een “X” (met X = een letter of cijfer naar keuze). Met
<F3> voeg je codes toe.
Opgelet: zorg dat je hierbij het scherm hebt waarbij niet verwezen wordt naar een
klant.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Adres, postcode, gemeente & land
Adresgegevens van het leveringsadres.

D. Velden – Betaalcondities &
Betalingsconditie code en omschrijving
In deze velden wordt de betalingsconditie
die je overeengekomen bent met je leverancier overgenomen uit het leverancierfiche, programma P1310 Beheer leveranciers.
Je kunt overschrijven maar de betalingsconditie die je hier invult moeten bestaan in.
Tip 1: Indien je dit veld correct invult, kan je de leveringen opvolgen zodat je op tijd
betaald.
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Bestellingen leveranciers (P2425)
Specificaties

(vervolg)

Documentdatum
In het veld “Documentdatum” typ je de documentdatum in. PYA neemt standaard de
systeemdatum over.
Leveringsdatum (Specifiek bestellingen)
In het veld “Leverdatum” berekent PYA de leveringsdatum van het document aan de
hand van de betalingsconditie die je invulde. Je kunt overtypen.
Vervaldatum (Specifiek leveringen)
In het veld “Vervaldatum” berekent PYA de leverdatum van het document aan de hand
van de betalingsconditie die je invulde. Je kunt overtypen.
Muntcode en Koers
In de velden “Muntcode” en “Koers” wordt de muntcode overgenomen van de leverancier uit het leverancierfiche, programma P1310 Beheer leveranciers.
De bijbehorende koers wordt gehaald uit het programma P9220 Vreemde munten.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om bestaande codes te raadplegen. Er kunnen hier geen nieuwe codes gecreëerd worden.
Documentkorting
In het veld “Documentkorting” bepaal je of de klant geniet van een korting op het volledige document.
Indien in het leverancierfiche in het programma P1310 Beheer leverancier een documentkorting aan de leverancier gekoppeld werd zal deze hier voorgesteld worden. Je
kunt deze overschrijven.
Disconto (

/

) & Discontopercentage

In het veld “Disconto J/N” en “Disconto %” bepaal je of de klant geniet van een discontokorting op het document en hoeveel die bedraagt.
Indien in het leverancierfiche in het programma P1310 Beheer leverancier een discontokorting aan de leverancier gekoppeld werd zal deze hier voorgesteld worden. Je kunt
deze overschrijven.
Medecontractant
In het veld “Medecontractant” bepaal je of de leverancier valt onder het stelsel van de
Medecontractant.
Vul
in als de klant BTW plichtig is en indien hij je, als geregistreerd aannemer,
landbouwer, … werken in onroerende staat laat uitvoeren. (Zie KB nr.1 art. 20 van 29
december 1992 m.b.t. de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde).
De documenten die je opstuurt naar deze klant moeten volgende vermelding bevatten:“ BTW te voldoen door de medecontractant volgens KB nr.1 art. 20 “.

E. Velden – Nota
Nota
Hier ben je vrij een nota te vermelden.
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Bestellingen leveranciers (P2425)
Specificaties

(vervolg)

F. Velden – Artikels
Lijnnummer
De lijnnummering gebeurt door PYA. Deze nummering heeft enkel tot doel aan te geven hoeveel lijnen je al ingegeven hebt of waar je bevindt.
De cursor komt automatisch op de eerstvolgende vrije lijn terecht.
Artikel



en Omschrijving

In de velden “Artikel” en “Omschrijving” verwijs je naar de unieke artikelcombinatie
Artikelnummer – Filiaal van het artikelfiche, programma P1411 Beheer artikels of
T1411 Beheer artikels (Textiel).
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
De artikels die op de bon ingevuld werden, kunnen geraadpleegd worden met <F4>.
De artikels kunnen als volgt ingebracht worden.
 Via barcodescanner
Als de artikels voorzien zijn van een streepjescode die in het artikelfiche ingegeven is kunnen deze gescand worden.
 Via manuele ingaven
Je kunt het artikelnummer opvragen met de functietoetsen die beschreven
zijn in “ALGEMENE PRINCIPES” of je kan het nummer manueel intikken.
Speciale gevallen van manuele ingaven:
 Artikel dat niet opgenomen is in het artikelfiche
In het veld “Artikelnummer” : . .
In het veld “Omschrijving” : Naam of uitleg van het artikel
 Vaste mededeling (bv: garantie, vakantie, … mededeling die regelmatig terugkomt)
In het veld “Artikelnummer” : MED
In het veld “Omschrijving” : De code van de vaste mededeling.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan, om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Zie ook programma P9330 Beheer vaste teksten.
Aantal, gewicht, tarief, prijs en korting kunnen niet ingevuld worden.
 Vaste mededeling (mededeling die steeds terugkomt)
Deze informatie kan je best vast in het document lay-out invoegen, in het
programma P9510 Documenten opmaak.
Vrije mededeling
In het veld “Artikelnummer” : MED. .
In het veld “Omschrijving” : Mededeling typen
Aantal , gewicht, tarief, prijs en korting kunnen niet ingevuld worden.
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Bestellingen leveranciers (P2425)
Specificaties (vervolg)
a) Gewone artikels
Na ingaven van het artikelnummer of de artikelomschrijving kan je onderaan het
scherm, volgende informatie terugvinden:









Omschrijving
Besteld
Geleverd
Backorder
Tarief
Prijs
Korting
Extra










Eenheid in/uit
Aantal per verpakking in en uit
Barcodenummer
Stock van het artikel
Magazijnlocatie
Totaal
Totaal excl. BTW
BTW

b) Textiel artikel
Nadat het artikelnummer of de artikelomschrijving ingevuld is, wordt de matenbalk getoond en kan je aangeven welke maat van het artikel besteld of geleverd is. Je ziet ook
de voorraad van de maten.

c) Artikel met serienummer
Indien je een artikel met serienummer selecteerde, zie artikelfiche P1411 Beheer artikels in het tabblad “Parameters”, dan krijg je volgend scherm waar de serienummers
ingevuld kunnen worden.
 Artikelnummer en omschrijving
Het artikelnummer en de omschrijving van het artikel met serienummer dat je
verkoopt worden uit het artikelfiche overgenomen.
 Serienummer 01 tem 20
Afhankelijk van het aantal verkochte artikels zullen de serienummers ingegeven moeten worden. Indien je meer dan 20 artikels met serienummer verkoopt worden ze best opgesplitst per 20 stuks.
Promotie
Indien een promotie van toepassing gaat zijn voor een artikel bij de leverancier binnen de 15 dagen, komt er een waarschuwing dat er binnen de x
dagen een promotie is voor dit artikel.
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Bestellingen leveranciers (P2425)
Specificaties
Besteld

(vervolg)



en gewicht



In de velden “Besteld” en “Gewicht” vul je het bestelde of geleverde aantal of gewicht
in. Afhankelijk van de aard van de voorraad van het artikel in het tabblad “STOCK” in
het programma P1411 Beheer artikels zal je deze velden moeten invullen.
Bestelling of levering van artikels - Positief aantal of gewicht - Terugname van artikels
Negatief aantal of gewicht
De stock van de artikels zal bijgewerkt worden als aan volgende voorwaarden voldaan
is.
 P9320 Parameters stock, facturatie, orders
“Bijhouden stock J/N” =
 P1411 Beheer artikels – Tabblad “PARAMETERS”
“Stock bijhouden J/N” =
Prijs
In het veld “Prijs” wordt de aankoopprijs van het artikel weergegeven. Deze aankoopprijs wordt overgenomen uit het artikelfiche, programma P1411 Beheer artikels.
Korting
In het veld “Korting” wordt het kortingspercentage weergegeven. Indien je in de programma‟s P2333 in verband met Prijsafspraken een korting toekende van de leverancier dan zal dit kortingspercentage hier weergegeven worden.
Deze korting staat volledig los van de documentkorting die je in het eerste scherm,
“Leveranciers en algemene gegevens”, invulde.
Lever dat.
In dit veld vul je de verwachte leveringsdatum is.
Klant
In het veld “Klant” kan je de bestelde artikels toewijzen aan een klant.
Indien je de bestelling oproept die gegenereerd werd via back to back bestelling dan
zal het klantnummer hier al ingevuld zijn.
Indien je hier het klantnummer ingeeft, kan je een lijst afdrukken met alle gereserveerde artikels per klant. Zie hiervoor programma P2426 Opname inkomende artikels.
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Bestellingen leveranciers (P2425)
Specificaties

(vervolg)

Extra gegevens
In het veld “Extra gegevens” kan je volgend scherm opvragen.

De gegevens die hier weergegeven worden, kunnen eventueel overschreven worden.
Deze wijzigingen gelden enkel voor dit specifieke artikel op deze bestel-/leveringsbon.
Definitieve wijzigingen doet u in het programma P1411 Beheer artikels.
Leveringsdag (voorbeeld extra gegevens)
In het veld “Leveringsdag” toont PYA de leveringstermijn die je in het artikelfiche, programma P1411 Beheer artikels, aan het artikel koppelde. Je kunt deze wijzigen.
Met dit gegeven geef je klant de datum waarop alle artikels binnen zullen zijn en geleverd kunnen worden.
Info artikels
Na ingaven van het artikelnummer of de artikelomschrijving kan je onderaan het
scherm, in het derde deel (Informatie artikel), volgende informatie terugvinden:






Eenheid in/uit
Aant./verpakking in/uit
Barcode
Locatie
Stock
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Bestellingen leveranciers (P2425)
Specificaties (vervolg)
G. Acties
Vaste mededeling
Vaste mededeling toevoegen.
Artikel dat niet opgenomen is in het artikelfiche
Artikel toevoegen dat niet opgenomen is in het artikelfiche.
Document afgewerkt
Document wegschrijven.
Afdrukken document
Afdrukken document met gekozen lay-out.
Klantenstaat
Klantenstaat consulteren.
Statistieken
Artikelmutaties consulteren.
Afdrukvoorbeeld
Afdrukvoorbeeld van gekozen document.
Scanner
Scanner activeren. Barcodes van artikels scannen.
Barcodes worden omgezet naar artikel nummers.
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Commentaar
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Opname inkomende artikels (P2426)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel neem je de goederen die geleverd worden door je leverancier
op in de voorraad.
PYA voorziet twee werkwijzen voor de opname van inkomende artikels
 Manuele ingaven
De artikels worden gescand of manueel ingegeven met de geleverde aantallen.
 Verwijzing naar de bestelbon aan de leverancier
Je verwijst naar de bestelbon die je naar je leverancier hebt doorgegeven. De
artikels en de bestelde hoeveelheden die in de bestelbon opgenomen werden
worden voorgesteld. Je kunt deze vergelijken met de geleverde artikels en
aantallen en indien nodig aanpassen.
Draagbare leespen
Je scant de artikels met de draagbare leespen en leest deze in via <F5> in het veld
“Leverancier”.
Opgepast: Indien je verwezen hebt naar een bestelbon en je wilt deze artikels toch niet opnemen in stock dan kan dit alleen door de opname te verwijderen met <F8>. Hierdoor blijft
de bestelbon aan de leverancier ongewijzigd.
Opgepast: Verlaat je het programma met <F2> dan worden de artikels in stock opgenomen
en wordt de bestelbon aan de leverancier als verwerkt beschouwd.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



ID Bestelbon

Bons

Bestelde artikels

Geleverde artikels
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Opname inkomende artikels (P2426)
Specificaties
A. Velden - Verwijzingsgegevens
Opname
 zonder bestelbon (1)
Wanneer er artikels binnengekomen zijn, waarvoor geen bestelbon opgemaakt
werd, kan u manueel de artikels opnemen. Volgende velden moeten ingevuld
worden: leverancier & naam.
 met bestelbon (2)
Wanneer er artikels binnengekomen zijn, waarvoor wel een bestelbon bestaat,
duidt u deze optie aan. Vervolgens moet u volgend veld invullen: opzoeken
volgens opname.

B. Velden – Zonder bestelbon (1)
Leverancier & naam
In dit veld moet u het leveranciersnummer invullen waarvan er artikels zijn binnengekomen.

Document nr.
In dit veld stelt PYA een volgend opnamenummer voor. Dit nummer heeft enkel een
informatieve functie en kan nergens ingegeven worden als selectiecriteria.
Boekingsdatum
In dit veld geef je de datum van opname van de goederen in stock in. PYA stelt standaard de systeemdatum weer.
Deze datum is belangrijk indien je de statistieken gebruikt en indien je etiketten voor
de inkomende artikels wil afdrukken via het programma P1436 Afdrukken etiketten artikels.

Activeer de onderste tabel voor ingaven van de binnenkomende artikels.
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Opname inkomende artikels (P2426)
Specificaties

(vervolg)

detail inkomende artikels

Wanneer je een inkomend artikel inbrengt zonder bestelbon, gaat PYA rechtstreeks
naar het invoerscherm voor de artikels.
Volgende velden moeten ingevuld worden:
 Ln = Lijnnummer
De lijnnummering gebeurt door PYA. Deze nummering heeft enkel tot doel je
aan te geven hoeveel lijnen je al ingegeven hebt of waar je bevindt.
De cursor komt automatisch op de eerstvolgende vrije lijn terecht.
 Doc = Documentnummer
In het veld “documentnummer” wordt het ordernummer weergegeven – indien
je verwezen hebt naar een bestelbon aan je leverancier.
Indien je in het verwijzingsgedeelte geen bestelbon aangeduid hebt, kan je
hier toch per artikel verwijzen naar een bestelbon van de aangeduide leverancier.
 Ln = Lijnnummer
Lijnnummer van het artikel op de bestelbon (enkel van toepassing bij inkomende artikels met bestelbon).
 Artikel & omschrijving
Vul het artikel in dat binnengekomen is. Door middel van de F4-toets kan je
door de lijst met bestaande artikelen bladeren. Met de functietoetsen die onder „algemeen‟ vermeld staan, kan je nieuwe artikelen toevoegen of bestaande
wijzigen of verwijderen.
 Besteld
Aantal artikelen dat besteld is. Standaard zet PYA dit aantal op 0.
 Gelev = Geleverd
Aantal geleverde artikelen
 BO = back order
Aantal artikelen dat nog in BO staat.
 Aankoopprijs
Standaard aankoopprijs die door de leverancier aan het artikel toegekend
werd. Deze aankoopprijs bestaat en kan gewijzigd worden in het programma
P1411 Beheer artikels.
 Kort = Korting
In het veld “Korting” wordt het kortingspercentage weergegeven dat je in het
artikelfiche – programma P1411 Beheer artikels – aan het artikel toegekend
hebt. Je kunt steeds overtypen.
 Extra
Deze optie is voorzien voor eventuele latere uitbreidingen.
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Opname inkomende artikels (P2426)
Specificaties

(vervolg)

C. Velden – Met bestelbon (2)

Zoeken op Document of Leveranciernummer
In dit veld verwijs je naar een bestelbonnummer van je leverancier waarmee je de inkomende artikels besteld hebt.

Document nr.
In dit veld stelt PYA een volgend opnamenummer voor. Dit nummer heeft enkel een
informatieve functie en kan nergens ingegeven worden als selectiecriteria.
Boekingsdatum
In dit veld geef je de datum van opname van de goederen in stock in. PYA stelt standaard de systeemdatum weer.
Deze datum is belangrijk indien je de statistieken gebruikt en indien je etiketten voor
de inkomende artikels wil afdrukken via het programma P1436 Afdrukken etiketten artikels.
Backorder
Wanneer je deze optie selecteert, geeft PYA enkel de artikels weer die als in backorder
geregistreerd waren door PYA. (Enkel deze die standaard door PYA aangevinkt waren
in het overzicht).
Bestelbons
In deze tabel kies je welke bestelbon zal verwerkt worden.
Artikels van bestelbons
Alle artikels die in dat order besteld werden,
worden voorgesteld om op te nemen in
stock (deze zijn gekenmerkt met „‟). Hierdoor moeten de artikels slechts één maal
ingegeven worden: bij bestelling.
Tip: Indien je verwijst naar een bestelbon waarbij bij levering meer artikels geleverd
dan besteld zijn, dan wijzig je de bestelbon in het programma P2425 bestellingen aan
leveranciers zodat je het correcte aantal artikels voorgesteld krijgt bij opname in stock.
Je kunt artikels die niet geleverd zijn, „uitvinken‟ in deze lijst, zodat ze niet bij inkomende artikels verwerkt worden. Verder kan je onderaan het scherm, bij de detaillering van de artikels, het aantal geleverde artikels aanpassen, indien nodig.
Het uitvinken en selecteren gebeurt met deze toetsen.
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Opname inkomende artikels (P2426)
Specificaties

(vervolg)

Functietoetsen selecteren artikels
In het geval dat u inkomende artikels met bestelbon opneemt, kan u met deze toetsen
door de artikels op de bestelbon bladeren
selecteren

, en deze selecteren of de-

. Wanneer alle gewenste artikels geselecteerd zijn, kan u d.m.v.

de rode pijl

, de inkomende artikels verwerken.

xx/yy :

xx: het aantal geselecteerde artikels
yy: het aantal artikels op de bestelbon.

Activeer de geselecteerde artikels van de bestelbon naar een levering.
Totaal excl., totaal BTW & totaal.
In deze velden worden de totalen van het volledige
aankoopbedrag van de inkomende artikels weergegeven. Dit veld kan niet gewijzigd worden.
detail inkomende artikels

Na het verwerken van de inkomende artikels, kan u deze gegevens van de binnengekomen artikels raadplegen. Deze gegevens zijn niet overschrijfbaar.
Basis aankoopprijs & aankoopprijs, aankoop locatie

Basisaankoopprijs – korting = aankoopprijs. Dit zijn de gegevens van dit artikel, die
ingevoerd zijn in het programma P1411 Beheer artikels. Deze gegevens zijn niet overschrijfbaar. Wanneer je bij het inkomende artikel bijvoorbeeld de „korting‟ wijzigt, zal
dit geen effect hebben op de instellingen in het programma P1411 Beheer artikels.
Aankoop locatie
Locatie waar het product zich bevindt in het magazijn. Deze locatie moet bestaan in
het programma P1414 Magazijnlocatie.
Verkoopprijs 1 – 4 & %
De verschillende tarieven die bestaan in het programma P1411 Beheer artikels worden
weergegeven, samen met het eventuele standaard kortingspercentage.
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Opname inkomende artikels (P2426)
Specificaties

(vervolg)

Artikels: functietoetsen
Statistieken: met deze toets
kan u alle artikelmutaties raadplegen. (Zie
programma onderdeel P2351 Raadplegen artikelmutaties op scherm.
Serienummers: Wanneer u een inkomend artikel met serienummer verwerkt, kan u
met deze toets
van dit artikel.

Artikels:

, een detaillering opvragen over (bestaande) serienummers

je krijgt een overzicht van alle bestellingen aan leveranciers.

Denso scanner: Wanneer je producten inbrengt met een draagbare scanner, moet de
deze d.m.v. deze toets in PYA inladen.
Opgepast: Meer- of minderlevering bij verwijzing naar een bestelbon.
Meerlevering
Indien er meer artikels geleverd worden dan besteld zijn kan je best de bestelbon wijzigen in het programma P2425 Bestellingen aan leveranciers zodat het bestelde aantal
en het geleverde aantal gelijk zijn. Anders moet je het artikel onderaan de lijst toevoegen met het aantal dat te veel geleverd werd.
Minderlevering
Indien er minder artikels geleverd worden dan besteld zijn en indien er geen nalevering gebeurt, kan je best de bestelbon wijzigen in het programma P2425 Bestellingen
aan leveranciers zodat het bestelde aantal en het geleverde aantal gelijk zijn. Anders
blijft het artikel in backorder staan en is het mogelijk dat het bij een volgend besteladvies niet opgenomen wordt.
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Raadplegen bestellingen op scherm (P2440)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel raadpleeg je de bestellingen. Je kunt hier de bestellingen van
de klanten, leveranciers en de gereserveerde artikels raadplegen.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Type document

Documenten

187/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Raadplegen bestellingen op scherm (P2440)
Specificaties
A. Velden - Verwijzingsgegevens
Type document
In het veld “Type document” bepaal je wat je wilt raadplegen.






Bestelling van klanten
Bestelling aan leveranciers
Levering klant
Reservatie klant
Alles

Enkel artikels in BO (

/

)

Hier bepaal je of je al dan niet alleen de bestelde artikels in BO wil raadplegen.
Opzoeken volgens
Volgende opties zijn beschikbaar:
 Artikel (standaard)
De lijst wordt in alfanumerieke volgorde volgens artikelnummer getoond.
 Doc. No.
De lijst wordt volgens documentnummer getoond.
 Klantnummer
De lijst wordt volgens klantnummer getoond.
 Leveringsdatum
De lijst wordt volgens leveringsdatum getoond.
Om een kolom te activeren, klik je op het hoofding.
Detail lijn

Volgende velden moeten ingevuld worden:
 Dgb = Dagboek
Dagboek waarin document opgenomen werd.
 T = Type Bon
Opties
 B(estelling) klant
 L(everancier): bestelling
 D: Levering klant
 L: Reservatie klant
 Doc. Nr. = Documentnummer
 Datum = Datum document
 Klant = Klantnummer
 Lev.datum = Leveringsdatum
 Groep = Artikelgroep waartoe het artikel behoort.
 Artikel = Artikelnummer en omschrijving = omschrijving artikel
 Besteld = Aantal besteld of geleverd
 BO = Aantal in Backorder
 Prijs = Totaalprijs van het artikel
 Korting = Korting in % die aan de klant of door de leverancier toegekend werd
aan het artikel.
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Lijst bestellingen leveranciers (P2450)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel druk je de lijst af met bestellingen.
Controleer vooraf of je de juiste printer geselecteerd hebt.
Afhankelijk van de benodigde informatie kies je uit verschillende criteria.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Sorteer volgens

Uw keuze

selectiecondities

Printer
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Lijst bestellingen op scherm (P2450)
Specificaties
A. Velden
Uw keuze





Klanten (Bestellingen)
Klanten (Leveringen)
Leveranciers
Gereserveerde artikels

Sorteer volgens
Geef het cijfer van het criterium volgens het welke je de gewenste gegevens wil afdrukken.






Volgens
Volgens
Volgens
Volgens
Volgens

bestelling / levering
leveringsdatum / artikel
klant / leverancier / artikel
klant / leverancier / bestelling
artikel

Boven- en ondergrenzen
Volgende velden moeten ingevuld worden.
Journaalcode
 Van bestelling … Tot bestelling …
 Van leveringsdatum … Tot leveringsdatum …
 Van klant/leverancier … Tot klant/leverancier
 Van artikelnummer … Tot artikelnummer …
Indien je geen boven- of ondergrens invult, zal PYA automatisch de correcte boven- en
ondergrens invullen waardoor alle gegevens geselecteerd worden.
Filiaal
Hier bepaal je voor welk filiaal de boekingen in orders klanten afgedrukt moeten worden. Het filiaal dat je hier ingeeft, moet bestaan in het programma P1415 Beheer filialen.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om bestaande codes te raadplegen.
Enkel artikels in backorder (

/

)

Hier bepaal je of je al dan niet alleen de bestelde artikels in BO wil raadplegen.
Per selectie een nieuwe pagina (

/

)

Hier duid je aan of er een nieuwe pagina begonnen moet worden bij aanvang van een
nieuw selectiecriterium.

B. Rapport
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Afdrukken offerte, bestellingen, leveringen (P2460)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel druk je de offertes, orders en leveringen af. Zowel de documenten van de klanten als van de leveranciers kunnen hier afgedrukt worden.
Je kunt instellen dat de documenten met of zonder prijzen worden afgedrukt en volgens
welke lay-out dit moet gebeuren.
Controleer vooraf of je de juiste printer geselecteerd hebt.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met


Opties

Dagboek

Afdrukken van

Documenten

Selecteren
Artikels

Printer
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Afdrukken offerte, bestellingen, leveringen (P2460)
Specificaties
A. Velden
Dagboekcode
In het veld “Dagboekcode” bepaal je het dagboek waarvan de bestelbon of leverbon
afgedrukt moet worden. De dagboekcode die je in het programma P9120 Beheer gebruikers aan de gebruiker gekoppeld hebt, wordt hier voorgesteld. Je kunt deze overtypen maar het dagboek dat je hier ingeeft, moet wel bestaan in het programma
P9410 Hulpprogramma‟s dagboeken. Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij
“ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan, om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Keuze van de afdruk
Welke documenten worden afgedrukt.





Offertes
Orders klanten
Leveringsbonnen
Orders leveranciers

Opties
Met prijsindicatie (

/

)

In dit veld bepaal je of de afdruk prijzen moet vermelden of niet. Zelfs indien je in de
lay-out de afdruk van prijzen voorzien hebt, worden deze niet afgedrukt.
Enkel deze met backorders (

/

)

In dit veld bepaal je of je al dan niet alleen de documenten wil afdrukken waar nog artikels in backorder staan.
Selectie documenten
In het overzicht met documenten kan u documenten selecteren of deselecteren voor
de afdruk. Met deze toetsen kunt u documenten selecteren en deselecteren.
U kunt een document gedetailleerder bekijken door op de gekozen lijn te klikken (deze
kleurt blauw). Onderaan krijgt u een overzicht van alle artikels welke opgenomen werden.
Rapport lay-out
In het veld “Lay-out” kies je de lay-out voor de afdruk van de bon. De lay-out die je
specificeerde in het programma P9150 Systeemparameters wordt hier voorgesteld. Je
kunt deze steeds overtypen.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om bestaande codes te raadplegen. Er kunnen hier geen nieuwe codes gecreëerd worden.
Totaal excl., totaal BTW & totaal
PYA geeft de totale waarden weer van alle documenten van het gekozen
type.

192/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Afdrukken offerte, bestellingen, leveringen (P2460)
Specificaties (vervolg)
Preview/Afdrukvoorbeeld
PYA creëert een voorbeeld van de afdrukken. Wanneer u deze functie gebruikt, wordt
er automatisch een *.pdf versie opgeslagen onder pya.doc. Deze kan u later raadplegen of afdrukken, of eventueel doorsturen.
Afdrukken en printer
Hier kies je de printer.
Voorbeeld
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Commentaar
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Verwijderen afgewerkte bestellingen/offertes (P2470)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel druk je de offertes, orders en leveringen af. Zowel de documenten van de klanten als van de leveranciers kunnen hier afgedrukt worden.
Je kunt instellen dat de documenten met of zonder prijzen worden afgedrukt en volgens
welke lay-out dit moet gebeuren.
Controleer vooraf of je de juiste printer geselecteerd hebt.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met


Opties

Dagboek

Afdrukken van

Documenten

Selecteren
Artikels

Verwijderen
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Verwijderen afgewerkte bestellingen/offertes (P2470)
Specificaties
B. Velden
Dagboekcode
In het veld “Dagboekcode” bepaal je het dagboek waarvan de bestelbon of leverbon
afgedrukt moet worden. De dagboekcode die je in het programma P9120 Beheer gebruikers aan de gebruiker gekoppeld hebt, wordt hier voorgesteld. Je kunt deze overtypen maar het dagboek dat je hier ingeeft, moet wel bestaan in het programma
P9410 Hulpprogramma‟s dagboeken. Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij
“ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan, om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Verwijderen van
Welke documenten worden verwijderd.





Offertes
Orders klanten
Leveringsbonnen
Orders leveranciers

Opties
Enkel afgewerkte documenten (

/

)

In dit veld bepaal je of alleen de afgewerkte documenten verwijderd moeten worden.
 Enkel afgewerkte documenten =
Alleen de documenten waarvoor geen backorders meer zijn worden verwijderd.
 Enkel afgewerkte documenten =
Alle documenten worden verwijderd.
Voorraad aanpassen (

/

)

In dit veld bepaal je of de backorders (voorraad) herberekend moeten worden na de
verwijdering.
Dit moet alleen gebeuren als bij de verwijdering van de bestelling de backorders niet
aangepast werden. Dit is belangrijk als je werkt met besteladviezen voor leveranciers.
Indien je bestelbonnen verwijderd waar nog backorders voor stonden en je voert de
herberekening niet uit, dan blijven deze artikels in backorder staan. Het gevolg hiervan
is dat die artikels niet opgenomen worden in een nieuw besteladvies.
Selectie documenten
In het overzicht met documenten kan u documenten selecteren of deselecteren voor
de afdruk. Met deze toetsen kunt u documenten selecteren en deselecteren.
U kunt een document gedetailleerder bekijken door op de lijn te klikken (deze kleurt
blauw). Onderaan krijgt u een overzicht van alle artikels welke opgenomen werden.
Totaal excl., totaal BTW & totaal
PYA geeft de totale waarden weer van alle documenten van het gekozen type.
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Verwijderen afgewerkte bestellingen/offertes (P2470)
Specificaties (vervolg)
Verwijderen
Met deze toets voor je het verwijderen van de geselecteerde documenten uit.
Herbereken
Met deze toets herbereken je de voorraad.
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Commentaar

198/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Geboortelijsten
Basisprincipe
In dit hoofdstuk leert u hoe u:
 Geboortelijsten toevoegen, wijzigen, verwijderen, raadplegen en afdrukken.
 Openstaande geboortelijsten beheren, afdrukken en afhandelen
 Uitgaande artikels per geboortelijst afdrukken
P
P
P
P
P
P
P
P

2510
2520
2530
2540
2550
2560
2570
2580

Beheer geboortelijsten
Raadplegen geboortelijsten
Afdrukken openstaande geboortelijsten
Afdrukken geboortelijsten
Afdrukken uitgaande artikels per geboortelijst
Afdrukken van verjaardagsbrieven
Verwijderen geboortelijsten
Overzicht aantal webbezoekers

203
211
215
219
223
225
229
231
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Geboortelijsten
Schematische voorstelling van de geboortelijst

Ingeven geboortelijst

Beheer geboortelijst P2510

toevoegen
artikels

toevoegen
artikels

Ingave kassa
P2710

Afdrukken geboortelijst

verkoop artikels
geboortelijst

Internetverkoop

Afdrukken van
verjaardagsbrieven
P2560

Genaratie besteladvies
P2421

Overdracht besteladvies naar bestebon
P2424

Klanten in
winkel
Afrekenen
geboortelijst

Verkoop artikels
geboortelijst
Verwijderen
geboortelijst
P2570

Opname inkomende artikels
P2426

Aankoop artikels
geboortelijst

Verwerken
geboortelijst
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Beheer geboortelijsten (P2510)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel kan u geboortelijsten toevoegen, wijzigen, raadplegen en verwijderen. Telkens u dit programma opent komt u automatisch terecht in de raadpleegmodus
(<F4>) vanwaar u de functietoetsen beschreven in het hoofdstuk “Algemene principes” kan
gebruiken.
Het beheer van de geboortelijsten wordt onderverdeeld in 3 delen :
 ID

Documentnummer van de geboortelijst.

 Klant
Contactgegevens van contactpersonen betreffende klant en gegevens over de baby.
 Artikels
In het onderste tabblad vindt u gegevens terug over de artikels,
opgenomen in de geboortelijst.
Belangrijk :
In het onderdeel „geboortelijsten‟ kan u gebruik maken van een groepering van artikelgroepen, welke een duidelijke structuur in de afdrukken van uw geboortelijst(en) brengt.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



ID

Klant

Baby

Opties
Totalen
Artikels

Lay out

203/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Beheer geboortelijsten (P2510)
Specificaties
In het onderdeel „geboortelijsten‟ kan u gebruik maken van een groepering van artikelgroepen, welke een duidelijke structuur in de afdrukken van uw geboortelijst(en)
brengt.
Ga hiervoor als volgt te werk:
Een groepering van artikelgroepen (bijvoorbeeld “Kinderkamer”, welke als groepen bijvoorbeeld „beddengoed‟, „wiegjes‟ en „kasten‟ bevat), wordt door PYA aangeduid met één cijfer of
letter (in totaal zijn dus 36 hoofdgroepen mogelijk).
Elke artikelgroep die onder deze hoofdgroep valt, moet als eerste teken, de letter of het cijfer van de hoofdgroep bezitten
Voorbeeld:
1

Kinderkamer

2

Badkamer

100001

Beddengoed

200001

Badjes

100002

wiegjes

200002

Lotions

100003

Kasten

enz.

Wanneer u vervolgens een lijst afdrukt of een preview opvraagt, zal PYA alle groepen onder
de bijhorende hoofdgroep plaatsen, en deze hoofdgroep als titeltjes weergeven.
Voorbeeld van een „gegroepeerde afdruk‟:
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Beheer geboortelijsten (P2510)
Specificaties

(vervolg)

A. Velden - Identificatie (ID)
Document Nr.
In dit veld wordt door PYA automatisch het documentnummer ingevuld bij het aanmaken van een nieuwe lijst. Dit
nummer is altijd opvolgend op het
laatste aangemaakte geboortelijstnummer. U kunt ook gebruikmaken van de „zoek‟functie, d.m.v. de
„F4‟-toets of het zoeken-icon in de
werkbalk. Men verkrijgt dan een
lijst met alle al ingevoerde geboortelijsten.
Deze documentnummers worden
automatisch aan een fiche toegekend, men kan deze niet veranderen. Bij het toekennen van dit
nummer zal PYA steeds een oplopend nummer kiezen, volgend op het nummer van het
laatste toegevoegde fiche.
Wanneer de gewenste lijst geselecteerd is, krijgt u een overzicht van de klantgegevens
in het volgende deel.
Let op: U komt rechtstreeks in de toevoegen-modus terecht, op de artikellijst. Artikels
kunnen nu aan de lijst toegevoegd worden.

B. Velden - Klant
Naam



In het veld “Klantnaam” vult u de naam of
benaming in van de door het klantnummer
aangeduide persoon.
Tip: Gebruik de officiële benaming van de klant.
Deze naam wordt gebruikt op facturen.
Adres
Hier bepaalt u de straatnaam en het nummer van de door het klantnummer
aangeduide persoon of onderneming. Dit adres is het facturatieadres.
Postcode  , gemeente  en land
In deze velden bepaalt u de verdere adresgegevens van de klant. Deze velden zijn
gelinkt met elkaar en moeten bestaan in het programma P9260 Beheer algemene
parameters (2).
PYA voorziet standaard de postcodes van België. Indien u het veld “Postnummer” niet
wenst in te vullen of te creëren, kan u gebruik maken van een “ . . “-postcode.
Hierdoor kan u het veld “Gemeente” en “Land” invullen zonder gebruik te moeten
maken van de link met de postcode.
In de velden “Postnummer” en “Gemeente” kunnen de functietoetsen gebruikt worden
die vermeld werden bij “Algemene principes”.
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Beheer geboortelijsten (P2510)
Specificaties

(vervolg)

Telefoonnummer
In de velden deze houdt u het telefoonnummer bij van de klant.
De nummers moeten als één geheel ingegeven worden. Indien u dit niet doet zal het
nummer niet volledig zichtbaar zijn bij het raadplegen van de klanten op het scherm.
Internet code
Internet code op de geboortelijst .
Internet admin
Internet administrator van de geboortelijst.
Email adres
Email adres klant. Belangrijk bij gebruik van de internetbestellingen.
Internet passwoord
Passwoord internet.
Naam baby
In dit veld voert u de voornaam van de baby
in.
Deze wordt eveneens gebruikt op de
geboortelijsten e.d.
Geboortedatum
In dit veld houdt u de geboortedatum van het
kind bij.
Commentaar 1 & commentaar 2
In deze velden kan u belangrijke info plaatsen, i.v.m. de geboortelijst. Bijvoorbeeld:
contactpersoon bij problemen of vragen, nota‟s over de lijst zelf, ...
Het veld „commentaar 1‟ kan gebruikt worden als zoekterm.
Tip: Categoriseer uw nota‟s, vooral voor „commentaar 1‟.
Vb: info met betrekking tot contactpersonen begint u steeds met „contactpersoon‟. Dit
is van groot nut wanneer u het veld „commentaar 1‟ als zoekitem gebruikt, of als u
deze wil rangschikken (dit gebeurt alfabetisch).
Doc. Datum
In dit veld wordt de datum weergegeven waarop het document aangemaakt werd.
Bij het aanmaken van een nieuwe fiche, vult PYA de datum van die dag automatisch
in. De documentdatum kan in de zoek- en afdrukfunctie gebruikt worden als
parameter.
Uitvoeringsdatum
Dit is de ingangsdatum van de geldigheid van de geboortelijst. Standaard vult PYA de
document datum in. Dit is de datum waarop de geboortelijst aangemaakt werd.
De uitvoeringsdatum is van belang voor het automatisch aanmaken en bijhouden van
bestellijsten en backorders en vanaf wanneer de lijst actief wordt.
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Beheer geboortelijsten (P2510)
Specificaties

(vervolg)

Afsluitdatum
Datum van het beëindigen van de geboortelijst. PYA hanteert een periode van 3
maanden als looptijd van een geboortelijst, en vult een datum in, 3 maanden na de
uitvoeringsdatum.
Op de dag van de afsluitdatum zal PYA de geboortelijst afsluiten. Men kan geen
aankopen op deze lijst meer verrichten.
Tarief
Hier selecteert u het prijstarief waarvan PYA voor deze geboortelijst gebruik maakt.
Deze tarieven komen overeen met de verkoopsprijzen in het programma „P1411
Beheer artikels‟ of „K1411 Beheer artikels (kort)‟.
Document korting
In dit veld kan u een vaste procentuele korting aan de geboortelijst toekennen.
Deze korting geld als commissie aan de ouders van de baby.
Let op: Deze korting wordt slecht toegekend aan artikels die op dat moment NIET
van een andere korting (vb acties) genieten.
Actief (

/

)

Wanneer een lijst tijdelijk niet meer gebruikt wordt, kan u deze op non-actief zetten.
De lijst zal dan niet meer getoond worden in het programma “P2710 Kassaverkopen”.
De geboortelijst blijft wel in het PYA-bestand aanwezig.

C. Velden - Artikels
Naam



In het veld “Klantnaam” vult u de naam of
benaming in van de door het klantnummer
aangeduide persoon.
Tip: Gebruik de officiële benaming van de klant.
Deze naam wordt gebruikt op facturen.
Tot excl. + Tot. BTW -> Totaal
Hier wordt de waarde weergegeven van alle artikels samen, op de lijst.
Totale waarde excl. BTW + BTW -> Totale waarde incl. BTW
Deze informatie is louter informatief.
Filiaal
Hier wordt het filiaal weergegeven, waar het artikel eventueel in consignatie gegeven
is.
Opties
Afdruk in detail (

/

)

Indien
afdruk in detail ? Indien er vier stuks staat bij het aantal, worden er vier
lijnen getoond (of afgedrukt) met aantal gelijk aan 1.
Enkel art in BO (
Indien

Internet enable (
Indien

/

)

alleen artikels in backorder afdrukken ?
/

)

geboortelijst actief op internet .
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Beheer geboortelijsten (P2510)
Specificaties

(vervolg)

Artikellijn

Lijn
Het nummer van de lijn waarop het artikel staat in de lijst.
Artikel & omschrijving
Het artikelnummer wordt in dit veld weergegeven. In het veld ernaast wordt de
artikelomschrijving weergegeven. Deze gegevens worden ingevoerd in het programma
„P1411 Beheer artikels‟ of „K1411 Beheer artikels (kort)‟.
Besteld
Aantal items van het artikel dat in de geboortelijst opgenomen wordt.
Geleverd
Aantal items van het artikel dat van de geboortelijst geleverd zijn.
BO of backorder
Aantal items van het artikel dat van de geboortelijst nog geleverd moeten worden.
Tarief
Het tarief dat aan de lijst toegekend wordt. Wenst u voor een bepaald artikel een
ander tarief toe te kennen, dan kan u in de artikellijst het tariefnummer veranderen.
Prijs
De prijs die aan het artikel toegekend werd in het programma P1411 „Beheer Artikels‟,
T1411 „Beheer Artikels Textiel‟ of K1411 „Beheer Artikels (verkort)‟
Korting
Wilt u aan een artikel een korting toekennen kan dat in dit veld. De korting wordt
toegekend in de vorm van percentages.
Lopende acties met betrekking tot een artikel of artikelgroep worden ook in deze
kolom onder de vorm van percentages weergegeven.
Type (J/N/X)
Artikels die niet courant zijn, dienen voortijdig besteld te worden. PYA zal bij deze
artikels „J‟ onder deze hoofding plaatsen, als aanduiding van een te bestellen artikel.
De verwerking van deze bestellingen gebeuren automatisch en deze artikels zullen dus
ook als te bestellen items opgegeven worden bij het maken van een volgende
bestellijst, rekening houdend met de ingangsdatum van de geboortelijst.
“X” zijn verkopen die gebeurd zijn van artikels die niet op de orginele lijst stonden.
Indien u aan de kassa artikels verkoopt voor de geboortelijst, die er niet op staan,
worden deze automatisch toegevoegd met code “X”.
Let op: Om deze functie te kunnen gebruiken moet u wel in het bezit zijn van de
volgende modules: “Orderadministratie Leveranciers” en “ Automatische Bestellingen”
M
M van Meegenomen.
Als het artikel verkocht en meegenomen is.
achtergelaten is in de winkel.

Als het artikel

Groep
artikelgroep waar artikel bijhoord, voor de samenvoegen van de artikels.
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Beheer geboortelijsten (P2510)
Specificaties

(vervolg)

D. Acties
Preview
Aan de hand van deze toets kan u een voorbeeld van de afdruk van de geboortelijst
bekijken. Een nieuw scherm wordt geopend, en desgewenst kan men vanuit dit scherm
afdrukken, het bestand opslaan of mailen.
Wanneer u een afdrukvoorbeeld van een geboortelijst vraagt, zal PYA hiervan
automatisch een kopie opslaan onder de vorm van een *.pdf bestand.
Deze bestanden kan u met uw verkenner terugvinden onder “PYA_DOCS_IN_PDF”,
onder de categorie geboortelijsten.
Denso Scanner
Wanneer u een aantal artikels gescand hebt met een draagbare scanner, kan u door
middel van een klik op deze toets, de artikels opgeslagen in de scanner, in de
geboortelijst opladen.

Mededelingentoets
Met deze toets kan u tussen de artikels in de geboortelijst een mededeling invoegen.
Wanneer u hierop klikt, verschijnt er onder … “MED”. Vervolgens kunt u in het volgende veld een standaard mededeling selecteren. Wilt u een mededeling invoeren die niet
in de mededelingenlijst opgenomen is, dient u deze “MED” aan de te passen naar
“MED..”. Vervolgens kunt u in het volgende veld manueel een mededeling invoeren.
Speciale gevallen van manuele ingaven:


Vaste mededeling (bv: garantie, vakantie, … mededeling die regelmatig terugkeert)
In het veld “Artikelnummer” :
MED
In het veld “Omschrijving” :
De code van de vaste mededeling. Je kunt
de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, … Zie ook programma P9330 Beheer vaste teksten.



Vrije mededeling
In het veld “Artikelnummer”:
In het veld “Omschrijving” :

MED. .
·Mededeling typen

Tip: Aan de hand van mededelingen kan u acties aankondigen,
Vakantieperiodes aankondigen enz.
Prijslabel-toets
Wanneer u een artikel aan de geboortelijst wenst toe te voegen, die niet opgenomen
werd in PYA, kan u manueel een artikel en zijn gegevens invoeren.
PYA maakt een nieuwe lijn aan en u kunt de gewenste gegevens invullen.
Hierop zal PYA dan eveneens een commissie berekenen.
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Beheer geboortelijsten (P2510)
Specificaties

(vervolg)

Lijn invoegen/verwijderen toets
Aan de hand van deze toets kan u een artikel tussenvoegen, of een artikel opgenomen
in de lijst verwijderen.
Duid het artikel aan waaronder u een nieuw artikel wenst toe te voegen, of het artikel
dat u wenst te verwijderen, en klik vervolgens op de overeenkomstige toets.
Artikels verplaatsen in lijst
U kunt indien gewenst de onderlinge plaatsen van artikels wijzigen. Activeer het te
verplaatsten artikel, en klik op het pijltje. Het artikel schuift telkens een lijn op in de
gewenste richting.
Lay-out
In dit veld kan u een vooraf opgemaakte of standaard lay-out selecteren voor de afdruk van de geboortelijst. Lay-outs kunnen aangemaakt en gewijzigd worden in het
programma P9510 „Documentenopmaak‟.

Afdrukken
Druk uw geboortelijst af aan de hand van deze toets, de printicoon in de werkbalk bovenaan het scherm of de toetsencombinatie „CTRL‟+‟P‟.
De geboortelijst wordt rechtstreeks afgedrukt op uw A4-printer.

„OK‟-toets
U gaat uit de wijzigen- of toevoegen-modus, en komt terecht in de raadplegen-modus.
Vervolgens kunt u het programma verlaten of een nieuwe geboortelijst openen.
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Raadplegen geboortelijsten (P2520)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel kan u geboortelijsten raadplegen in de door u bepaalde selectie.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Actieve

Zoeken volgens

Geboortelijsten

Opties

Artikels
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Raadplegen geboortelijsten (P2520)
Specificaties
A. Velden - Selectie
Zoeken volgens
Men kan een bepaalde geboortelijst opzoeken op 8 manieren:









Document
Het documentnummer dat door PYA aan de geboortelijst toegekend werd.
Datum
Datum van opmaak van de geboortelijst.
Naam
Familienaam van de baby of van het koppel.
Naam baby/koppel
Voornaam of voornamen van de baby of het koppel.
Commentaar
Commentaar 1 die aan de geboortelijst toegekend werd in het programma
P2510 Beheer geboortelijsten.
Telefoon
Opzoeken van de geboortelijst aan de hand van de telefoonnummer van
het gezin.
Uitvoeringsdatum
De ingangsdatum van de geboortelijst.
Geboortedatum
Zoeken aan de hand van de geboortedatum van het kind.

Hiervoor klikt u bovenaan de lijst op de gewenste zoekmethode. Wanneer u dit doet
zal u waarnemen dat de lijst zich alfabetisch oplopend volgens die bepaalde term zal
schikken. Wanneer u nogmaals klikt, wordt de lijst aflopend herschikt.
Of u selecteert een geboortelijst in de onderstaande lijst.
Bij het activeren van de geboortelijst, verschijnt in het veld onderaan, een opsomming
van alle artikelen, die in de geboortelijst opgenomen werden.
Enkel actieve lijsten (

/

)

Slechts de lijsten die actief zijn worden weergegeven.
U kan lijsten activeren of desactiveren in het
geboortelijsten.
Enkel artikels in BO (Backorder) (

/

programma

P2510

Beheer

)

Wanneer u dit veld aanvinkt, wordt er in de artikelopsomming van de geboortelijsten,
enkel de producten die in backorder zijn, weergegeven. Zo kan u op een
overzichtelijke manier snel alle producten overzien die nog in backorder staan.
Tot. Doc.
Het totaal aantal geboortelijsten dat opgenomen werd.
Op- en aflopende toetsen
Aan de hand van deze toetsen kan men oplopend of aflopend door de geboortelijsten
bladeren.
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Raadplegen geboortelijsten (P2520)
Specificaties

(vervolg)

Artikellijn

Lijn
Het nummer van de lijn waarop het artikel staat in de lijst.
Filiaal
Hier wordt het filiaal weergegeven, waar het artikel eventueel in consignatie gegeven
is.
Artikel & omschrijving
Het artikelnummer wordt in dit veld weergegeven. In het veld ernaast wordt de
artikelomschrijving weergegeven. Deze gegevens worden ingevoerd in het programma
„P1411 Beheer artikels‟ of „K1411 Beheer artikels (kort)‟.
Besteld
Aantal items van het artikel dat in de geboortelijst opgenomen wordt.
Geleverd
Aantal items van het artikel dat van de geboortelijst geleverd zijn.
BO of backorder
Aantal items van het artikel dat van de geboortelijst nog geleverd moeten worden.
Prijs
De prijs die aan het artikel toegekend werd in het programma P1411 „Beheer Artikels‟,
T1411 „Beheer Artikels Textiel‟ of K1411 „Beheer Artikels (verkort)‟
Korting
Wilt u aan een artikel een korting toekennen kan dat in dit veld. De korting wordt
toegekend in de vorm van percentages.
Lopende acties met betrekking tot een artikel of artikelgroep worden ook in deze
kolom onder de vorm van percentages weergegeven.
BTW
De BTW code van het artikel.
Rekening
In dit veld wordt de verkoopsrekening van de klant weergegeven.
Deze gegevens worden ingevoerd of kunnen worden gewijzigd in het programma
„P1411 Beheer artikels‟ of „K1411 Beheer artikels (kort)‟.
Type (J/N/X??)
Artikels die niet courant zijn, dienen voortijdig besteld te worden. PYA zal bij deze
artikels „J‟ onder deze hoofding plaatsen, als aanduiding van een te bestellen artikel.
De verwerking van deze bestellingen gebeuren automatisch en deze artikels zullen dus
ook als te bestellen items opgegeven worden bij het maken van een volgende
bestellijst, rekening houdend met de ingangsdatum van de geboortelijst.
Let op: Om deze functie te kunnen gebruiken moet u wel in het bezit zijn van de
volgende modules: “Orderadministratie Leveranciers” en “ Automatische Bestellingen”
Status
??.
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Commentaar
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Afdrukken openstaande geboortelijsten (P2530)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel kan u op verschillende manieren een overzicht van de openstaande geboortelijsten afdrukken.
Controleer vooraf of u de juiste printer geselecteerd hebt.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Opties

Sorteer
op

Selectiecriteria

Printer
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Afdrukken openstaande geboortelijsten (P2530)
Specificaties
A. Velden
Sorteercriterium
Selecteer de het gewenste criterium waarop de geboortelijsten gesorteerd moeten
worden op de afdruk. Volgens:
 Document
 Documentdatum
 Uitvoeringsdatum
 Geboortedatum
 Artikel
 Groep
PYA stelt standaard steeds volgens documentnummer voor.
Opties
Details gewenst
Alle artikels worden met hun specifieke details op de afdruk geplaatst
Enkel artikels in back order
Slechts de artikels in backorder worden afgedrukt
Per selectie een nieuwe pagina
PYA plaatst 1 openstaande geboortelijst per blad.
Selectiecriteria
Van document … tot …
waar u de boven- en ondergrens van de af te drukken openstaande geboortelijsten
volgens documentnummers kan maken.
Van datum … tot …
waar u de boven- en ondergrens van de af te drukken openstaande geboortelijsten
volgens document- of uitvoeringsdatum kan maken.
Van artikelnummer … tot …
waar u de boven- en ondergrens van de af te drukken openstaande geboortelijsten
volgens artikelnummer kan maken.
Van vertegenwoordiger … tot …
waar u de boven- en ondergrens van de af te drukken openstaande geboortelijsten
volgens de verantwoordelijke vertegenwoordiger kan maken.
PYA stelt standaard steeds volgens documentnummer voor.
Indien u geen boven- of ondergrens invult zal PYA automatisch de correcte boven- en
ondergrens invullen waardoor alle klanten geselecteerd worden.
Standaard printer
Printerkeuze: Selecteer uw printer waarmee u uw openstaande geboortelijsten wenst
af te drukken.
Standaardprinter: Indien u een standaardprinter ingesteld hebt, wordt hier de naam
hiervan weergegeven.
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Afdrukken openstaande geboortelijsten (P2530)
Specificaties
B. Rapport
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Afdrukken geboortelijsten (P2540)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel kan u op verschillende manieren een overzicht van alle geboortelijsten afdrukken.
Controleer vooraf of u de juiste printer geselecteerd hebt.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Opties

Geboortelijst

Lijst artikels

Printer

Lay-out
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Afdrukken geboortelijsten (P2540)
Specificaties
A. Velden
Opties
PYA stelt standaard steeds de gedetailleerde afdruk van actieve lijsten voor.


In detail
Indien u àlle artikels gedetailleerd weergegeven wenst op uw afdruk, dient u
dit veld actief te maken.



Enkel artikels in BO
Wanneer dit veld actief is, worden er per geselecteerde lijst, enkel de artikels
in backorder afgedrukt.



Enkel actieve lijsten
PYA drukt enkel de actieve geboortelijsten af, wanneer dit veld aangevinkt is.

Selectie geboortelijsten
In dit deel van het scherm, kan u de geboortelijsten aanvinken die u wenst af te
drukken.
U wilt alle lijsten selecteren/deselecteren dan klik op deze toets
worden aan- of uitgevinkt.

, alle lijsten

U wilt enkele lijsten selecteren
Sorteer de geboortelijsten volgens de gewenste parameter, door op de hoofding van
deze parameter te klikken.

Vervolgens kan u een lijst selecteren/deselecteren door onder de hooding „Sel‟
te dubbelklikken, op de rij van de desbetreffende lijst
of duid een lijst aan en klik op deze toets
Aan de hand van deze toetsen

kan u door de geboortelijsten bladeren.

Het aantal geselecteerde geboortelijsten zie je hier vermeld
Detail geboortelijst
In dit veld krijgt u een gedetailleerde weergave van alle artikels opgenomen in de
geboortelijsten.Deze gegevens komen overeen met deze in het programma „P2530
Raadplegen geboortelijsten‟.

Verkopen in de lijst
Hier worden een overzicht gegeven van de verkopen op de geboortelijst.
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Afdrukken geboortelijsten (P2540)
Specificaties

(vervolg)

Lay-out in gebruik
Selecteer hier de lay-out die u wenst te gebruiken voor de afdrukvan deze
geboortelijst. Lay-outs kunnen aangemaakt en gewijzigd worden in het programma
„P9510 Documentenopmaak‟.
Standaard Printer
In dit veld duid u de printer aan die u wenst te gebruiken om geboortelijsten af te
drukken.Deze printer moet ingevoerd zijn in het programma pya.ini . Standaard duid
PYA de factuurprinter (A4printer) aan.
Preview
Met deze toest kan u een voorbeeldscherm van de afdruk van de geboortelijsten
bekijken. Een nieuw scherm wordt geopend, in de linkerkolom krijgt u een overzicht
van alle bladzijden, rechts krijgt u een uitvergroot beeld van de in de linkerkolom
geselecteerde bladzijde.
Afdrukken
Of toetsencombinatie „CTRL+P‟ of het printicoontje.
Drukt de geselecteerde geboortelijsten af, volgens de gewenste paramaters.
Voorbeeld afdruk geboortelijsten:

221/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Commentaar

222/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011
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Afdrukken uitgaande artikels per geboortelijst (P2550)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel kan u op verschillende manieren een overzicht van alle uitgaande artikels per geboortelijst afdrukken.
Controleer vooraf of u de juiste printer geselecteerd hebt.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Sorteercriterium

Opties

selectiecriteria’s
Printer
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Afdrukken uitgaande artikels per geboortelijst (P2550)
Specificaties
A. Velden
Opties
Afdrukken detail
Indien u àlle artikels gedetailleerd weergegeven wenst op uw afdruk, dient u dit veld
actief te maken.
Per selectie een nieuwe pagina
Wanneer u per geboortelijst een nieuwe pagina wenst te beginnen, dient u dit veld aan
te vinken.
Sorteercriterium


Ticket
Afdrukken van de uitgaande artikels gebeurt per ticketnummer. Artikels die
eerder verkocht werden, zullen eerst afgedrukt worden.



Artikel
Uitgaande artikels worden afgedrukt volgens artikelnummer.



Groep
Afdrukken van uitgaande artikel worden gemaakt per artikelgroep.

Selectiecriteria
Van Document … tot …
Selecteer de boven- en ondergrens van de af te drukken artikels per geboortelijst
volgens documentnummers.
Van datum … tot …
Selecteer de boven- en ondergrens van de af te drukken artikels per geboortelijst
volgens document- of uitvoeringsdatum.
Van artikelnummer … tot …
Selecteer de boven- en ondergrens van de af te drukken artikels per geboortelijst
volgens artikelnummer.
Van artikelgroep … tot …
Selecteer de boven- en ondergrens van de af te drukken artikels per geboortelijst
volgens de artikelgroep.
Printerkeuze
Kies hier de printer die u wenst te gebruiken voor het afdrukken van deze lijsten.
Standaard wordt door PYA de Factuurprinter (A4-printer) aangeduid.
Rapport voorbeeld
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Afdrukken van verjaardagbrief (P2560)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel kan u verjaardag wensen sturen in de vorm van een brief.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Maand

geboortelijsten

Word document
met verjaardagtekst

*
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Afdrukken van verjaardagbrief (P2560)
Specificaties
A. Velden
Geboren na datum
Kindjes geboren na deze datum krijgen een verjaardagswens.
Maand geboorte
Maand kiezen van geboorte zodat je maandelijks deze brieven kunt aanmaken.
Geboortelijst (

/

)

Om geboortelijsten te zien moet je dit aanvinken.
Selectie geboortelijsten

In dit deel van het scherm, kan u de geboortelijsten aanvinken waarvan u een
verjaardagsbrief wil afdrukken.
U wilt alle lijsten selecteren/deselecteren dan klik op deze toets
worden aan- of uitgevinkt.

, alle lijsten

U wilt enkele lijsten selecteren
Sorteer de geboortelijsten volgens de gewenste parameter, door op de hoofding van
deze parameter te klikken.
Vervolgens kan u een lijst selecteren/deselecteren door onder de hooding „Sel‟
te dubbelklikken, op de rij van de desbetreffende lijst
of duid een lijst aan en klik op deze toets
Aan de hand van deze toetsen

kan u door de geboortelijsten bladeren.

Het aantal geselecteerde geboortelijsten zie je hier vermeld
Word document
U kunt in Word volgende velden gebruiken %current_date%, %Name%, %Address%,
%Zip_code%,
%City%,
%Country%,
%Name_child%,
%Date_birth%,
%Company_name% .
Voorbeeld
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Afdrukken van verjaardagbrief (P2560)
Specificaties

(vervolg)

Preview
Met deze toest ga je naar het Word-document waar de gewenste vejaardagbrieven zijn
aangemaakt.
Afdrukken
Of toetsencombinatie „CTRL+P‟ of het
verjaardagsbrieven rechtstreeks afgedrukt.

printicoontje.

Hiermee

worden

de

Printerkeuze
Kies hier de printer die u wenst te gebruiken voor het afdrukken van deze
verjaardagbrieven.
Rapport voorbeeld
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Verwijderen van geboortelijst (P2570)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel kan u alle afgehandelde of geannuleerde geboortelijsten
verwijderen..

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Opties

Sorteercriterium

geboortelijsten

Selecteren

Artikellijnen

Verwijderen
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Verwijderen van geboortelijst (P2570)
Specificaties


Velden
Opties
Enkel afgewerkte documenten
Slechts de afgehandelde geboortelijsten worden verwijderd.
Alle niet actieve
Met deze optie kan u alle niet actieve lijsten afdrukken.
Enkel actieve lijsten
Met deze optie kan u enkel de actieve lijsten afdrukken. Wanneer u deze optie
activeert, wordt de optie „alle niet actieve lijsten‟ automatisch gedesactiveerd.
Selectie geboortelijsten

In dit deel van het scherm, kan u de geboortelijsten aanvinken die u wil verijderen.
U wilt alle lijsten selecteren/deselecteren dan klik op deze toets
worden aan- of uitgevinkt.

, alle lijsten

U wilt enkele lijsten selecteren
Sorteer de geboortelijsten volgens de gewenste parameter, door op de hoofding van
deze parameter te klikken.
Vervolgens kan u een lijst selecteren/deselecteren door onder de hooding „Sel‟
te dubbelklikken, op de rij van de desbetreffende lijst
of duid een lijst aan en klik op deze toets
Aan de hand van deze toetsen

kan u door de geboortelijsten bladeren.

Het aantal geselecteerde geboortelijsten zie je hier vermeld.
Enkel artikels in BO
Enkel artikels in BO zijn zichtbaar.
Detail geboortelijst
In dit veld krijgt u een gedetailleerde weergave van alle artikels opgenomen in de
geboortelijsten. Deze gegevens komen overeen met deze in het programma „P2530
Raadplegen geboortelijsten‟.
Verwijderen
Hiermee verwijder je de geslecteerde geboortelijsten.
Let op: eens de lijsten verwijderd zijn, kunnen ze niet meer opgeroepen worden, deze
actie is dus definitief !
Herbereken
Met deze toets herbereken je de voorraad.
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Overzicht aantal webbezoekers (P2580)
Basisprincipe
Hiermee kun je het aantal webbezoekers bekijken in de loop van de tijd.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Grafiek type
Filter

Verwerken

Printer
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Overzicht aantal webbezoekers (P2580)
Specificaties
A. Velden
Filter op jaar (·/·)
De gegevens filteren en beperken per jaar.
Selecteer jaartal
Hier selecteer je een jaartal.
Grafiek type
Hier selecteer je, op welke basis de aantal moeten gesommeerd worden(Jaar,Pagina).
Per jaar, per kwartaal, per maand, per dag, per (web)pagina

Verwerken
Eerste moeten de getallen verwerkt worden naar de gewenste vorm.
Afdrukken
Met deze toets druk je het berekend resultaat af.
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Contractenbeheer
Basisprincipe
In dit hoofdstuk leert u hoe u:
 Contracten toevoegen, wijzigen, verwijderen, raadplegen en afdrukken.
 Facturen aanmaken.
 Contracten indexeren
P
P
P
P
P

2610
2620
2630
2640
2650

Contractenbeheer
Overzicht contracten
Afdrukken contractenlijst
Aanmaken facturen
Indexeren contracten

235
239
241
243
245
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Contractenbeheer (P2610)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel kan u repetitieve facturen vastleggen in contracten, contracten wijzigen, raadplegen en verwijderen.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



ID
Te facturen aan

Contracten

Data

Teksten

Bedragen
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Contractenbeheer (P2610)
Specificaties
A. Velden - Identificatie (ID)
Document Nr.
In dit veld vult u het documentnummer van het contract in. U kan ook gebruikmaken
van de „zoek‟functie, d.m.v. de „F4‟-toets. Men verkrijgt dan een lijst met alle reeds
ingevoerde geboortelijsten.
Wanneer de gewenste lijst geselecteerd is, krijgt u een overzicht van de gegevens.
Naam



Naam van de persoon of de instantie waar het contract aangegaan wordt.
Tip : Gebruik de officiële benaming van de klant.
Adres



Hier bepaalt u de straatnaam en het nummer van de door het klantnummer
aangeduide persoon of onderneming.
Postcode

, gemeente & land

In de velden “postcode”, “gemeente” en “land” bepaalt u de verdere adresgegevens
van de klant.
PYA voorziet standaard de postcodes van België. Indien u het veld “Postnummer” niet
wenst in te vullen of te creëren, kan u gebruik maken van een “ . . “-postcode.
Hierdoor kan u het veld “Gemeente” en “Land” invullen zonder gebruik te moeten
maken van de link met de postcode.
In de velden “Postnummer” en “Gemeente” kunnen de functietoetsen gebruikt worden
die vermeld werden bij “Algemene principes”.

B. Velden - Data
Datum volgende factuur



In dit veld vult u de datum in waarop de volgende factuur aangemaakt moet worden.
Naargelang u hier voor een maandelijkse, een kwartaal- of een jaarlijkse facturatie, zal
deze datum zich aanpassen nadat de volgende facturatie plaatsvond.
Datum 1e factuur



Vul hier de datum in wanneer de eerste factuur opgemaakt moet worden. Later zal
deze datum steeds zichtbaar blijven, zodat u weet wanneer de eerste facturatie
plaatsvond.
Datum stopzetting
Bij het afsluiten van een contractperiode of het beeindigen van een contract, dient u
hier de datum in te voeren waarop het contract beeindigd wordt. Na deze datum
worden geen facturen meer aangemaakt.
Datum laatste factuur
In dit veld vind je de datum van de laatste factuur terug. PYA past deze datum
automatisch aan bij een volgende facturatie.
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Contractenbeheer (P2610)
Specificaties
Tekst 1, tekst 2 & tekst 3
Vul hier de omschrijving in over de te factureren items. Per item kan u verschillende
lijnen typen. Per verschillend item kan u een ander tekstvlak gebruiken.
Bedrag
Vul hier het bedrag in dat gefactureerd wordt, per item.
Ventilatie rekening
In dit veld kiest u de grootboekrekening waarop het geld terecht moet komen. U kan
hier een keuze maken uit de lijst bestaande rekeningen. Hier kunnen de functietoetsen
gebruikt worden die vermeld werden bij “Algemene principes”.
BTW %
Kies hier het BTWpercentage die van toepassing in op
het contract.
Totaal
Totale waarde op jaarbasis van alle items op dit
contract.

C. Velden – Klant
Klant nr.
Hiermee kan je het contract koppellen
met een klant.
Muntcode
De muntcode Euro is altijd aanwezig. Bijkomende muntcodes moeten vooraf aangemaakt worden in het programma Vreemde munten (P9220).
Belangrijk: Vanuit het contractbeheer kan GEEN nieuwe muntcode ingevoerd worden.
Telefoon 1 & 2
Deze velden bevatten de contactgegevens van uw contact bij de bank.
Index aanpassing (
/ )
Is het contract onderhevig aan een indexaanpassing. Dit wordt gebruikt voor de facturatie.
Datum laatste index
Datum laatste indexaanpassing.
Overnemen klantgegevens
Met deze functietoets worden de gegevens van het klantenbestand overgenomen na
een selectie van de klant. De overgenomen gegevens zijn naam, nummer, adres, telefoon en muntcode.
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Overzicht Contracten (P2620)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel kan u de contracten raadplegen.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Contractnummer

Contracten
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Overzicht Contracten (P2620)
Specificaties
A. Velden
Opzoeken volgens …
Men kan een bepaald contract opzoeken op 4 manieren (rood):
 Documentnummer
Het documentnummer dat aan het contract werd toegekend
 Naam
Naam van de persoon of instelling die het contract aangaat.
 Te factureren klant
Klantnummer van de persoon of instelling waaraan het contract gefactureerd
wordt.
 Datum volgende facturatie
Datum van de eerstvolgende facturatie volgens het contract.

Hiervoor klikt u bovenaan de lijst op de gewenste zoekmethode. Wanneer u dit doet
zal u waarnemen dat de lijst zich
alfabetisch oplopend volgens die
bepaalde term zal schikken.
Wanneer u nogmaals klikt, wordt
de lijst aflopend herschikt.
Of u selecteert een contract in de
onderstaande lijst.
Bij het dubbelklikken op een
contract of het klikken op … ,
opent het beheerscherm van het
opgelichte
contract
met
alle
gegevens van het contract
Totale waarde
De totale waarde van alle contracten op jaarbasis. Dit veld is louter informatief en kan
niet gewijzigd worden. Onder deze waarde, wordt het totaal aantal contracten
weergegeven.
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Afdrukken Contracten (P2630)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel kan u op verschillende manieren een overzicht van de contracten afdrukken.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met


Sorteren volgens

Rapport type

Selectiecriteria

Printer
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Afdrukken Contracten (P2630)
Specificaties
A. Velden
Rapporttype
Hier bepaalt u het aantal gegevens dat op de afdruk zichtbaar zal zijn.
 Klantenlijst
Het contract wordt volledig weergegeven. Alle items en hun gegevens zijn
zichtbaar.
 Klantenlijst (verkort)
De afdruk van het contract wordt beperkt tot het totaalbedrag.
Sorteercriterium
Selecteer de het gewenste criterium waarop de geboortelijsten gesorteerd moeten
worden op de afdruk.
 klantnummer
 klantnaam
 Vervaldatum
 Klant te factureren
PYA stelt standaard steeds volgens klantnummer voor.
Selectiecriteria – LOOPT VOLLEDIG FOUT
waar u de gepaste boven- en ondergrens invult van
Van nummer … tot …
documentnummers
Van naam … tot …
naam
Van te fact. aan … tot …
facturatiepersoon
Van datum … tot …
vervaldatum.
Indien u geen boven- of ondergrens invult zal PYA automatisch de correcte boven- en
ondergrens invullen waardoor alle contracten geselecteerd worden.
Standaard printer
Printerkeuze: Selecteer uw printer waarmee u uw contracten wenst af te drukken
standdardprinter: Indien u een standaardprinter ingesteld hebt, wordt hier de naam
hiervan weergegeven.
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Aanmaken facturen (P2640)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel kan u facturen aanmaken, uitgaande van de bestaande contracten. Dit gebeurd op maandelijkse, kwartaal of jaarlijkse basis.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Opties

Aanmaken facturen

Gecreerde documentnummers
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Aanmaken facturen (P2640)
Specificaties
A. Velden
Opname documenten tot vervaldatum ...
Vul de datum in tot welke u facturen wilt aanmaken. Facturen met een vervaldatum
tot en met deze datum worden aangemaakt.
Facturatiedatum
Deze datum komt op de factuur te staan als factuurdatum
Dagboek
Duid hier aan in welk dagboek u deze facturen wenst op te nemen.
Hier kunnen de functietoetsen gebruikt worden die vermeld werden bij “Algemene
principes”.
Creatie document van … tot …
PYA nummert de aangemaakte facturen volgens chronologische methode. De eerste
factuur krijgt het eerstvolgende nummer, volgend op de laatst aangemaakte factuur.
PYA toont welke factuurnummer aangemaakt worden.
Aanmaken facturen
Wanneer u op deze knop
opgenomen.

klikt, worden de facturen gecreëerd en in het dagboek
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Indexering contracten (P2650)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel kan u uw contracten herindexeren.
Enkel de contracten waarbij u de indexatie aangevinkt hebt, worden geïndexeerd.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Oude, nieuwe, datum index

Indexering
activeren

Specificaties

oude index
Vul hier de oude index in.
Nieuwe index
Vul hier de nieuwe index in.
Datum indexering
Vul hier de datum van de herindexering in. Standaard voorziet PYA de systeemdatum
van dat moment.
Indexering

Met deze toets

start je de herindexering.
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246/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Kassaverkoop
Basisprincipe
In dit hoofdstuk leert u hoe u:
 Kasverkopen registreren en afdrukken
 Het financieel kasverslag afdrukken
 Een intern factuur aanmaken
 De kassa‟s beheren
 Klantenkaarten afdrukken en kortingen toestaan
 Statistieken van de uitgaande artikels afdrukken

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

2710
2720
2730
274.
2750
2760
277.
2790
2791
2792

Kassaverkopen
Afdrukken kassaverkopen
Afdrukken financieel kassaverslag
Aanmaken interne facturen
Beheer kassa‟s
Beheer kassa saldi
Beheer klantenkaarten
Afdrukken uitgaande artikels per klant/vertegenwoordiger
Raadplegen uitgaande artikels per klant/Vertegenwoordiger
Verwerking kassa locale verkopen

249
277
283
285
293
305
309
319
323
325
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Kassaverkoop (P2710)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel registreer je het toonbankverkopen.
U geeft hier de verkochte artikels in, druk je een kasticket en/of factuur of leverbon af en
geef je de betaalwijze in.
Aan de hand van deze ingaven zal je op het einde van de dag perfect kunnen aantonen:
 Wat verkocht werd
 Door wie de verkopen gerealiseerd werden
 Opsplitsing van de ontvangsten via de verschillende betalingsmodaliteiten
De kassaverkopen kunnen nog vereenvoudigd worden door er de module “BARCODE” aan
te koppelen.
Indien je werkt met een barcode scanner of leespen kunnen de artikels en klantenkaarten
ingelezen worden aan de hand van de barcode.
Werk je met een draagbare barcodescanner dan kan je de artikels in de winkel inlezen en
in het kassaverkopen opnemen met één druk op de knop.
De modules die aan kassaverkopen kunnen verbonden worden, zijn “Facturatie”; “Bestellingen”; “Geboortelijsten”; “Klantenkaart” en “Artikels”.
Facturatie, bestellingen, leveringen en offertes
Een verkoop kan rechtstreeks met een factuur, aflevering, bestelling of offerte verbonden
worden. De klant voor wie de factuur gemaakt wordt, of van wie een bestelbon bestaat,
wordt geselecteerd door te klikken op de knop “Fact:Lever. Men bepaalt welk document
standaard is.
Kassaverkopen met een voorschot worden niet in de interne factuur opgenomen en staan
in het kassaverkopen onder “Documenten met een saldo”. Later wordt die betreffende
verkoop opgenomen in de interne factuur of in een factuur voor de klant.
Geboortelijsten en leveringen
Met het icoon geboortelijst kan een overzicht van alle actieve geboortelijsten worden opgevraagd. Een lijst met alle beschikbare artikels kan geopend worden. Zo kan een artikel
worden geselecteerde uit de geboortelijst en opgenomen worden in de kassaverkoop.
Terwijl een geboortelijst geselecteerd is worden alle artikels opgenomen in de kassaverkoop, toegevoegd aan desbetreffende geboortelijst. Deze artikels worden nadien in “Beheer geboortelijst” weergegeven met “X”. De icoon “geboortelijst wordt enkel weergegeven indien de module geactiveerd is.
Klantenkaart
Bij de selectie van een klant via klantenkaart bestaat de mogelijkheid de klantgegevens
te raadplegen (klantenfiche), een nieuwe klant aan te maken en eventueel bestaande gegevens te wijzigen. Bovendien kan men op een eenvoudige wijze toegang krijgen tot de
rekeningstaat om de openstaande posten te controleren. Dit echter alleen indien de module boekhouding actief is.
Artikels
De artikellijst kan worden opgeroepen via de knop “artikels”. Het artikelfiche kan enkel
geraadpleegd en/of gewijzigd worden, maar aanmaken van een nieuw artikel is niet mogelijk...
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Kassaverkoop (P2710)
Schematische voorstelling van het kassaverkopen

Ingeven basisgegevens

Ingeven dagelijks
beginsaldo

Beheer kassa

Beheer korting
klantenkaart

Beheer kassa saldi

3

1

Bestellingen/Offertes
klanten/

ORDERS KLANTEN

DENSO-scanner

Voorschot / bestelling leveringen

klanten
Geboortelijsten

Uitgaven

Ingeven dagverkopen
Verkoop artikels
Terugname artikels
Verkoop artikels
geboortelijsten
Verwerking voorschotten
orders klanten
Registratie uitgaven

KASSAVERKOPEN
Klant heeft
klantenkaart
Ticket

Afsluiten kassa
op einde dag
Afdrukken
Kassaverkopen
Financieel kasverslag
Overzicht verdachte
verkoopprijzen
Aanmaken intern
factuur

Duplicaat
Ticket

Klant wenst
factuur

Klantenkaart

Bestel- / Leveringsbon

Offerte

AFSLUITING KASSA
Indien
gewenst
Afdrukken kassaverkopen

Controle van de
kasinkomsten
Aanmaken intenrel
factuur

Beheer kassa saldi

Alles in orde :
interne factuur

FACTUUR
Controle factuur

Opname factuur in
de boekhouding

3

2

BOEKHOUDING
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Kassaverkoop (P2710)
Basisprincipe
Kassaverkopen
Met de kassaverkopen kunnen volgende handelingen uitgevoerd worden.
 De artikels kunnen met een barcodescanner gescand worden of manueel ingegeven
worden.
 De betalingen via de verschillende betalingsmodaliteiten kunnen ingegeven worden
zodat je bij de afdruk van het financieel kasverslag kan nakijken hoeveel je ontvangen hebt via elk betaalmiddel.
 De klant verkrijgt een kasticket, leveringsbon en/of factuur, bestelbon of offerte.
 De klant kan een voorschot betalen op de artikels die hij wil kopen. Als hij het saldo
betaalt kan het voorschotticket terug opgeroepen en afgewerkt worden en eventueel gefactureerd.
 De verkochte artikels kunnen op de klantenkaart gezet worden, mits definitie
groepskortingen.
 Artikels kunnen teruggenomen worden.
 Kasuitgaven kunnen geregistreerd en afgedrukt worden.
 Opzoeken van artikels
 Informatie over artikels opvragen, met eventuele foto
 Kasafsluitingen
 Kassalade openen zonder verplichte registratie aankoop, wel verplichte nota
 Eenzelfde verkoop kan op verschillende kassa‟s afgewerkt worden
 Meerdere verkopen gelijktijdig („wachtstand‟)
 …
Kassaverkopen bestaat uit één basisscherm. Afhankelijk van de uitgevoerde verwerking
moeten andere schermen doorlopen worden.
PYA






onderscheid 4 soorten kassaverkoop:
Gewone kassaverkopen
Kassaverkopen vanuit geboortelijst
Kassaverkopen met eventueel voorschotten via orders / leveringen klanten.
Kasuitgaven

Gewone kassaverkopen
De gewone kassahandelingen bedoelt: Artikels verkopen en terugnemen, met of zonder
factuur, leverbon of klantenkaart. En dit via manuele invoering of invoering via barcodescanner.
Kassaverkopen met geboortelijsten
De verkoop van artikels vanuit een geboortelijst of huwelijkslijst. Ook deze verkopen omvatten de verkoop en terugnemen van artikels, met of zonder factuur, leverbon of klantenkaart. En dit via manuele invoering of invoering via barcodescanner.
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Kassaverkoop (P2710)

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met
Actieve verkoop

Actieve verkoper

Detail verkoop


Ticketnummer

Aantal korting prijs

Totaal saldo

Functietoetsen kassa

Barcode
Artikelgroepen
met actieve PLU

PLU toetsen
Snelfunctie toetsen

Cijferklavier
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Kassaverkoop (P2710)
Specificaties
A. Hoofdscherm
(Actieve) Verkoper & (actieve) rekening.



Links bovenaan het kassascherm worden alle verkopers weergegeven die ingevoerd
werden in het programma P1210 Beheer
vertegenwoordigers of via de instellen van
de
kassa
P2750
Beheer
kassa‟s.
Met
de
pijltjestoetsen
rechts
kan
men
de
verkopersbalk verschuiven indien meer dan
6 verkopers geactiveerd zijn. Zo zijn alle verkopers bereikbaar.
Een verkoper en de lopende verkoop van een bepaalde verkoper kunnen op scherm
gebracht worden door op de betreffende knop te klikken.
De actieve verkoop
die zichtbaar is op het scherm wordt aan de hand een donkere
kleur weergegeven, bij de verkoper en de bijhorende onderverdeling (A of B). Elke
verkoper kan met 2 verkopen gelijktijdig werken.
Een verkoop in “stand-by" wordt aangeduid door een rood knipperende symbooltje
. De actieve rekening
wordt aangeduid op dezelfde wijze als de actieve
verkoper. Het aantal mogelijke rekeningen in wacht wordt enkel beperkt door het
aantal verkopers. (max. 32)
Wanneer men van verkoper wil wisselen, moet men op „A‟ of „B‟ onder de gewenste
verkoper klikken of op de knop van de verkoper zelf.
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Kassaverkoop (P2710)
Specificaties

(vervolg)

Klantenkaart
Om de klantenkaart te kunnen oproepen
moet in het programma P2780 Klantenkaart
kortingen
per
artikelgroep
een
kortingspercentage worden toegekend per
artikelgroep. De artikels die tot die groepen
behoren zullen dan aan de klantenkaart
toegevoegd worden.
In het programma P2750 Beheer kassa‟s moet de optie
klantenkaarten geactiveerd worden door het vakje naast
„klantenkaart actief‟ aan te vinken, als de module actief is.
Voor de betaling van een kassaverkoop wordt dan de lijst
klantenkaarten getoond om de klant te selecteren. Wenst
men de artikels niet in de klantenkaart op te nemen, dan
kan met de knop “Cancel” terug naar het scherm
kassabetalingen gegaan worden.
Opgepast: Artikels die volgende kenmerken hebben en die tot de groep met korting behoren, komen niet op de klantenkaart
 Artikels waarop bij de kassaverkopen een lijnkorting toegekend
werd
 Artikels waarvan het bedrag bij het kassaverkopen kleiner is dan de
voorgestelde verkoopprijs uit het artikelfiche.
Op het scherm worden maximum 15 regels van de klantenkaart weergegeven. Staan
er echter meer dan 15
artikels
in
de
klantenkaart dan wordt
op de laatste regel een
totaal
weergegeven
van de artikels 15 tot
en met het laatste
artikel.
Van
zodra
artikels uit de bovenste
lijnen
afgepunt
worden, verschijnen de
artikels
die in
de
laatste regel waren
opgenomen wel, maar
met een maximum van
15.
Afpunten van artikels
uit de klantenkaart kan
gebeuren per artikel of
de
volledige
lijst.
Standaard worden 12 artikels aangevinkt voor afpunten. Het standaard aantal
aangevinkte
artikels
wordt
bepaald
in
P2750
“Beheer
kassa‟s”.
Afpunten kan op het einde van het ticket of tijdens de betaling, maar bij voorkeur
doet men dit tijdens de verwerking van het ticket voor de verrekening van de BTW.
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Kassaverkoop (P2710)
Specificaties

(vervolg)

Klantenkaart – werkwijze kassa (vervolg)
De klantenkaart is een korting voor de volgende koop.
Verkoop
 Verkoop producten

 Kies klantenkaart

is gekozen klantenkaart).

 Doe betaling

+

+



(240001

+



(240001

 klantenkaart

Korting met klantenkaart
 Verkoop producten

 Kies klantenkaart

is gekozen klantenkaart).

+

 Kies producten van klantenkaart van vorig ticket voor korting

+
+

 Doe betaling



 klantenkaart
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Kassaverkoop (P2710)
Specificaties

(vervolg)

Factuur, levering, bestelling en offerte
De lopende kassaverkoop kan op gelijk welk ogenblik gefactureerd worden.
Facturen aangemaakt vanuit de kassa worden in het kassaverslag apart
weergegeven.
Door op de toets
te klikken wordt een lijst
weergegeven van de klanten. Vervolgens kan
een klant geselecteerd worden op basis van de
klantnummer, Naam, Alfa-code, BTW-code,
adres of telefoonnummer.
Kassaverkopen waarop enkel een voorschot
betaald is, kunnen later gefactureerd worden bij
de afhandeling van de verkoop. Op dat ogenblik
zal een factuur gemaakt worden voor het ganse
bedrag van de betreffende verkoop.
Om die reden worden verkopen waarvoor een
voorschot is betaald niet verwerkt in de interne
factuur, en worden ze apart weergegeven in het kassaverslag.
Kassa
Rechts bovenaan worden de gegevens weergegeven die vooraf bepaald zijn door de
instellingen en/of de vaste parameters.
Actieve kassa
kassa).

: De kassa die standaard is ingesteld (P2750 Beheer

Nummer kassaticket
: Het laatst gebruikte nummer is tevens terug te vinden
in P2750 Beheer kassa en wordt automatisch met één eenheid verhoogt na elke
afhandeling van een verkoop.
Bedrag verkoop
: Het totaal bedrag van de verkoop die op dat ogenblik
als actief op het scherm wordt weergegeven.
In P2750 Beheer kassa‟s kan worden ingesteld dat men standaard
een factuur, offerte, leveringsbon, bestelbon of op rekening moet
kunnen aanmaken.
Voor verschillende gebruikers is het mogelijk aan iedere gebruiker standaard
een kassa toe te kennen in P9120 Beheer gebruikers.
Gebruikers waarvoor de toegankelijkheid wordt beperkt tot een aantal basismodules
bestaat de mogelijkheid een beginnersmenu toe te kennen. Daarbij wordt een scherm
weergegeven dat enkel toegang verleent tot de ingestelde modules.
Indien je werkt met verschillende gebruikers kan een kassa aan een specifieke
gebruiker gelinkt worden. Zodra de gebruiker inlogt onder zijn naam start automatisch
de toegewezen kassa op.
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Kassaverkoop (P2710)
Specificaties

(vervolg)

Artikelgroepen
In het scherm van de kassaverkopen staan standaard 6 PLU-toetsen die naar
artikelgroepen verwijzen. Deze PLU-toetsen kunnen in het programma P2750
Beheer kassa’s actief of non-actief worden ingesteld
Wordt

aangevinkt dan zullen enkel de artikelgroepen worden

weergegeven die
staan in de fiche van de groepen P1412 Beheer
artikelgroepen.
Indien meerdere groepen geactiveerd zijn kan men de verschillende groepen
doorlopen met de pijltjes naast de toetsen.
Het aantal artikelgroepen dat men kan aanmaken is onbeperkt. Doch raad men aan het aantal
beperkt te houden, om uw artikelen snel terug te vinden in de lijst.
Artikels
Standaard worden 12 PLU-toetsen weergegeven
die verwijzen naar artikels binnen de geactiveerde
artikelgroep. Deze PLU-toetsen kunnen in het
programma P2750 Beheer kassa‟s actief of nonactief
worden
ingesteld.
Wordt
aangevinkt dan zullen
enkel de artikels worden weergegeven die actief
staan in de fiche van de artikels P1411 Beheer artikels.
Afhankelijk van de artikelgroep die men kiest, zullen er een aantal PLU-toetsen
getoond worden.
Door middel van de pijltjestoetsen kan je eventuele toetsen die niet op het scherm
getoond kunnen worden, doorbladeren.
Artikellijst
In het veld “Artikel”
komt het artikelnummer of de barcode van het
geselecteerde artikel. Dat kan zowel met scanner als handmatig gebeuren. De
omschrijving, prijs en eventueel korting worden overgenomen uit de artikelfiche.
programma P1411 Beheer artikels of T1411 Beheer artikels (Textiel). De Artikels
moeten in deze programma‟s bestaan!
Indien je in het programma P2750 Beheer kassa‟s een filiaal
koppelt
aan de kassaverkopen zal je alleen artikels van dat filiaal verkopen. Koppel je geen
filiaal aan de kassaverkopen kan je alle artikels uit alle filialen verkopen.
In het programma kan je een beveiliging inbouwen waardoor je artikels die niet in
voorraad zijn niet kan verkopen door de parameter
Nee te selecteren (P9320
Parameters stock,..).
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Kassaverkoop (P2710)
Specificaties

(vervolg)

Aantal 
In het veld
vul je het verkochte aantal in. Afhankelijk van de aard van de
voorraad van het artikel in het programma P1411 Beheer artikels in het tabblad
“Stock” zal je deze velden in P2750 Beheer kassa‟s vooraf moeten invullen. Bij verkoop
van artikels positief aantal of gewicht en terugname van artikels negatief aantal of
gewicht.???
De stock van de artikels zal bijgewerkt worden als aan volgende voorwaarden voldaan
is.
P9320 Parameters stock, facturatie, orders
P1411/B1411/T1411 Beheer artikels (Basic) (Textiel) – Tabblad Parameters
Korting
In het veld
wordt het kortingspercentage weergegeven. Indien je in de
programma‟s P2333 tot P2335 Prijsafspraken korting toekende aan een klant of artikel
dan zal dit kortingspercentage hier weergegeven worden.
Indien je hier een kortingspercentage ingeeft zal dit artikel niet opgenomen worden op
de klantenkaart.
U kan steeds een kortingspercentage ingeven maar deze handeling zal dan
toegevoegd worden aan de lijst van de verdachte verkopen.
Prijs

Specifiek voor
geboortelijsten

In het veld
wordt de verkoopprijs van het artikel weergegeven. De standaard
prijslijsttarief wordt ingesteld in P2750 Beheer kassa‟s
Afhankelijk van het gekozen tarief verkrijg je één van de vier verkoopprijzen uit de
artikelfiche, programma P1411 Beheer artikels.
In het veld “Prijs” wordt de verkoopprijs van het artikel weergegeven op de moment
dat de geboortelijst opgesteld werd.
Voor artikels die niet in de lijst opgenomen zijn wordt de huidige verkoopprijs – die in
de artikelfiche staat al dan niet herberekend door prijsafspraken – weergegeven.
Deze prijs kan overschreven worden maar zal dan toegevoegd worden aan de lijst
van de verdachte verkopen aangezien de verkoopprijs kleiner is dan de verkoopprijs
die in de artikelfiche, programma P1411 Beheer artikels staat.
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Kassaverkoop (P2710)
Specificaties

(vervolg)

Calculator
Voer door middel van de cijfertoetsen de prijs van artikelen in, ken een
korting toe of wijzig het aantal artikelen.
De detaillijn die men wenst te wijzigen kan geselecteerd worden door
op de betreffende lijn te klikken of met de pijltjes er naartoe te gaan.
De detaillijn is geactiveerd als ze blauw opgelicht is.

 Artikelprijzen invoeren / wijzigen
Geef met de calculator het gewenste bedrag in. Het bedrag dat u invoert
wordt boven de calculator getoond.
Klik bovenaan de lijst op het woord
geactiveerde lijn.
 Kortingen toekennen

. Uw prijs wordt toegekend aan het

Geef met de calculator het gewenste kortingspercentage in. Het bedrag dat u
invoert wordt boven de calculator getoond.
Klik bovenaan de lijst op het woord „%‟
voor korting. Uw korting wordt
toegekend aan het artikel.
 Aantal wijzigen
Geef met de calculator het gewenste aantal in. Het bedrag dat u invoert wordt
boven de calculator getoond.
Klik bovenaan de lijst op het woord
.
Het aantal artikelen wordt
gewijzigd.
Het aantal artikelen kan men ook wijzigen door meermaals op zijn PLU-toets
te klikken of meermaals het artikel in te scannen.
Een detaillijn verwijderen kan men door het gewenste artikellijn te activeren en op de
rode

pijl te klikken.

259/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Kassaverkoop (P2710)
Specificaties

(vervolg)

Snelfunctietoetsen
Van links naar rechts, van boven naar
onder:
a. Divers.
Een artikel toevoegen dat zich niet in het
programma P1411 Beheer Artikels bevindt.
De omschrijving van dit artikel wordt
„Divers/Allerlei‟, en de prijs kan dan manueel worden ingevoerd.

Typ eerst de prijs in en duid dan deze toets
aan. Er wordt een nieuwe detaillijn
weergegeven, waarvan men de aantallen, prijs en/of korting handmatig kan
aanpassen, zoals hierboven omschreven.
b. Korting Totaal.

PYA kan een totale korting op de aankopen toekennen. Toets hiervoor het gewenste
percentage in op de calculator, en duid vervolgens deze toets
aan. De korting
wordt toegekend op alle bovenliggende detaillijnen. Indien in een vorige lijn reeds een
korting werd toegepast zal de nieuwe korting enkel de lijnen in aanmerking nemen
tussen de vorige korting en de nieuwe korting.
c. +/-

Het aantal veranderen van teken. Maak het gewenste artikel actief, klik op deze toets
, en het aantal artikelen verandert van teken. Deze functie is van nut bij
terugname van artikelen.
d. Annuleren.
Annuleer een laatste handeling op het gewenste product. Activeer hiervoor het product
door het aan te duiden, en duid deze toets

aan.
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e. Artikels.
Via deze toets
kan u alle
mogelijke artikelen (ook PLUnon-actief)
doorbladeren.
Selecteer een artikel uit de lijst.
Het artikel in de lijst van de
kassaverkoop inbrengen, kan
door te dubbelklikken op het
artikel of via het gele pijltje
.
Het
aantal
wordt
onmiddellijk ingegeven vóór de selectie van het artikel, of na de selectie zoals eerder
omschreven.
Een filter biedt de mogelijkheid een artikellijst te selecteren met artikels waarvan men
slechts enkele letter of cijfergegevens uit de omschrijving kent Deze zoekfunctie is
hoofdlettergevoelig.
f. Geboortelijsten.
Afhankelijk
of
de
module
geboortelijsten al dan niet actief is,
wordt
de
knop
geboortelijsten
weergegeven.
Deze toets
geeft de lijst actieve
geboortelijsten
weer.
Selecteer
gewenste geboortelijst uit actieve
geboortelijsten.
Na
keuze
van
geboortelijst wordt keuze vermeld in
kassa.

Via dezelfde toets kan men dan alle
artikels binnen de geselecteerde
geboortelijst raadplegen
Selecteer een artikel uit de lijst. Het
artikel in de lijst van de kassaverkoop
inbrengen, kan door te dubbelklikken
op het artikel of via het gele pijltje
.
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Geboortelijst – werkwijze kassa (vervolg)
Hoe verkoop je artikels van de geboortelijst in de kassa.
 Ga naar overzicht huwelijks-/geboortelijst met
deze toets

.

 Selecteer geboortelijst met deze toets
 Geboortelijst is geselecteerd.

.

Hoe verkoop je een artikels van de geboortelijst in de kassa.
 Selecteer geboortelijst met deze toets

.

 Selecteer artikels met deze toets
of
dubbele klik op gewenste lijn in overzicht
artikels
in
geboortelijst.
 Kies artikels voor verkoop met deze toets
in overzicht artikels in
geboortelijst.
 Met dit resultaat – M staat voor meenemen – eerste lijn meenemen – tweede lijn
blijft in de winkel - artikel wordt niet toegevoegd

tot de geboortelijst.

Hoe verkoop je een artikels niet van de geboortelijst
in de kassa.
 Selecteer geboortelijst met deze toets

.

 Kies artikels voor verkoop met deze toets
in overzicht artikels.
 Met dit resultaat – De toegevoegde artikel staat in het geel
artikel is niet toegevoegd

tot de geboortelijst.

deze toets vermeld of het artikel toegevoegd word tot de geboortelijst !!!
deze toets vermeld of het artikel niet toegevoegd word tot de geboortelijst !!!
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Geboortelijst – werkwijze kassa (vervolg)
Hoe verkoop je een artikels niet van de geboortelijst en niet voor de geboortelijst in
de kassa.
 Selecteer geboortelijst met deze toets

.

 Kies artikels voor verkoop met deze toets
in overzicht artikels.
 Met dit resultaat – De toegevoegde artikel staat in het geel
artikel wordt toegevoegd
tot de geboortelijst.
 Om nu artikels te verkopen die niet voor de geboortelijst geldig zijn doe je
bovenstaande en druk deze toets
resultaat

. Als je op deze toets drukt

wordt

en wordt het artikel niet toegevoegd tot de geboortelijst.

Betaling en afrekening van het ticket.
 Selecteer betaling met deze toets

.

 Speciaal is de commentaar-regel waar je vermeld wie de aankoop heeft
uitgevoerd.

g. Offerte
Wanneer u op deze toets
klikt worden
alle mogelijke afgehandelde en nog af te
handelen offerte weergegeven. Voor meer
informatie omtrent dit scherm, verwijzen wij
naar
de
handleiding
hoofdstuk
P2411
Bestellingen Klanten &
P2425 Bestellingen
Leveranciers. De offerte of het artikel uit de offerte

inbrengen, kan door te

dubbelklikken op de offerte of het artikel of via het gele pijltje

.

deze toets vermeld of het artikel behoort tot de orginele offerte
Als je op deze toets drukt
tot de offerte.

wordt resultaat

en behoort het artikel niet meer
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Specificaties
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h. Bestellingen
Wanneer u op deze toets
klikt worden
alle mogelijke afgehandelde en nog af te
handelen bestellingen weergegeven. Voor
meer informatie omtrent dit scherm, verwijzen
wij naar de handleiding hoofdstuk P2411
Bestellingen Klanten. De bestelling inbrengen,
kan door te dubbelklikken op de bestelling of via het gele pijltje

.

i. Levering
Wanneer u op deze toets
klikt worden
alle mogelijke afgehandelde en nog af te
handelen leveringen weergegeven. Voor meer
informatie omtrent dit scherm, verwijzen wij
naar
de
handleiding
hoofdstuk
P2411
Bestellingen Klanten &
P2425 Bestellingen
Leveranciers. De levering of het artikel uit de
levering inbrengen, kan door te dubbelklikken op de levering of het artikel of via het
gele pijltje

.
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j. Geld uit kassa.
Deze toets
wisselgeld. U

kan u gebruiken om geld uit de lade te nemen, losstaand van
voert a.d.h.v. de calculator het bedrag in dat u wenst te

nemen
, en klikt op deze knop
. Vervolgens moet u een nota maken
van het geld dat u uit de lade neemt. Er wordt intern een logbestand aangemaakt van
wie geld nam met welke verantwoording.
Enkele voorbeelden van toepassingen: Remboursbedragen, postbode vergoeden, …

Nota

k. Geen Ticket (*)
Voert de betaling uit, maar zonder dat een ticket wordt afgedrukt. In P2750 “Beheer
Kassa‟s kan worden ingesteld of men standaard een ticket wenst of niet.
l. Duplicaat (*)
Drukt een duplicaat van het laatste ticket af.
m. Ticket (*)
Drukt een ticket af van de lopende rekening en deze wordt ook als betaald verwerkt.
n. Betaling (*)
Voer de betaling uit. Wanneer men alle artikels heeft opgenomen en wil afrekenen,
klikt men op deze knop. Een nieuw scherm wordt geopend, waar u een overzichtelijk
schema hebt van de mogelijke betalingsmethodes die in P2750 Beheer kassa‟s werden
aangemaakt.
(*) Deze laatste vier toetsen kan men in het programma P2750 Beheer kassa‟s actief
of non-actief instellen, naargelang de sector waarin u verkoopt.
Voorbeeld: Een krantenwinkel hoeft niet bij iedere verkoop een ticket af te drukken.
Na de afhandeling van een verkoop kan men onmiddellijk een andere verkoop
beginnen, tenzij in “Pya_ini” ingesteld staat dat eerst een verkoper moet worden
aangeduid en eventueel een passwoord moet ingevoerd worden.
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Betaling – werkwijze kassa (vervolg)

Vier betaalwijze
Banksys
Verifood
Oprehening
Normaal

Betalingmethode
In dit scherm duid u de gewenste betalingsmethode aan. De verschillende opties
kunnen
aangemaakt
worden
in
de
module
P2750
Beheer
kassa‟s
vb. Bancontact, cash, cheque, waardebon, proton, etc… ????
Een aantal afbeeldingen zijn voorhanden om de betalingswijze snel te herkennen.
Commentaar
Indien gewenst kan men commentaar geven bij de betaling, deze wordt bijgehouden
in het verkoopsdagboek. Bij verkoop geboortelijst
verkoop verricht en bij geld in kassa
Totaal te betalen

vermeld je hier wie de

vermeld je hier de reden van uitgaven.

& Saldo

Wordt het totaal te betalen bedrag en het saldo weergegeven.
Betaling
Met PYA kan je betalingen opsplitsen over verschillende betalingsmethoden.
Voer hiervoor het bedrag per middel in, en selecteer de gewenste methode.
Voorbeeld: Totaal te betalen = 89,44€‟
Typ „55‟

klik op Kas

& klik op cheque

. Het resterende bedrag ‟34,44€‟ wordt bij cheque geplaatst.
Men kan de betaling over zoveel methoden verspreiden als er beschikbaar zijn.

266/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Kassaverkoop (P2710)
Specificaties

(vervolg)

Betaling – werkwijze kassa (vervolg)
+/Getal negatief maken.
Factuur, levering, bestelling en offerte
De lopende kassaverkoop kan op gelijk welk ogenblik gefactureerd worden.
Facturen aangemaakt vanuit de kassa worden in het kassaverslag apart
weergegeven.
Door op de toets
te klikken wordt een lijst
weergegeven van de klanten. Vervolgens kan
een klant geselecteerd worden op basis van de
klantnummer, Naam, Alfa-code, BTW-code,
adres of telefoonnummer.
Kassaverkopen waarop enkel een voorschot
betaald is, kunnen later gefactureerd worden bij
de afhandeling van de verkoop. Op dat ogenblik
zal een factuur gemaakt worden voor het ganse
bedrag van de betreffende verkoop.
Om die reden worden verkopen waarvoor een
voorschot is betaald niet verwerkt in de interne
factuur, en worden ze apart weergegeven in het kassaverslag.
Men kan ook in P2750 beheer kassa instellen standaard op levering
Als je een factuur, levering kiest kan je commentaar ingeven boven de betaalwijze.



Op lopende rekening

De lopende kassaverkoop kan op gelijk welk ogenblik op rekening geplaats
worden. Bij programma P9320 „parameters stock, facturatie, orders‟ ,
tabbald Kassa moet „Werken met lopend rekening‟ actief zijn
.
Hier bij „Klant die factuur… wenst‟ kies je met
deze
de gewenste klant. Deze toets
geef je overzicht van de lopende
rekening.
Na selectie van de klant wijzigt de toets naar
rekening

(rekening 240002).

Je kunt de rekeningstand van de
klant volgen „Lopend saldo‟

267/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Kassaverkoop (P2710)
Specificaties

(vervolg)

Klantenkaart



Aan ticket is een klantenkaart (24002)
gekoppeld voor kortingen op volgende
verkoop. Achter deze toets
kan je
de gewenste klantenkaart kiezen indien dit
nog niet gebeurd is tijdens de verkoop. In
kassabeheer kan je de klantenkaart actief zetten.

P2750

Ticket
Betaling afsluiten met drukken ticket.
Cancel
Verwijderen voorlopige betalingen.
Exit
Terugkeren naar ticket ingave.
Snelfunctietoetsen
Van links naar rechts, van boven naar onder:
a. Cancel
Annuleer de laatste rekening. De aankopenopsomming wordt gewist (mits beveiliging)
en men krijgt een blanco veld. Een nieuwe aankoopopname kan gebeuren.

268/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Kassaverkoop (P2710)
Specificaties

(vervolg)

b. Voorschot



Wanneer het saldo niet gelijk aan „0‟ is, en u handelt de betaling toch
af, vraag PYA of dit een voorschot is. Zo ja, kan de betreffende
verkoop later terug opgeroepen worden
om verder af te handelen.
Door op voorschot
te klikken
wordt een lijst weergegeven van alle
kassaverkopen met een voorschot.
Aangezien de voorschotten niet werden
opgenomen in de interne factuur van de
kassaverkopen, kan bij het oproepen
van een voorschot nog een factuur
gemaakt worden van de betreffende
verkoop.
Door op deze toets
te klikken wordt het ticket overgebracht naar het huidige
ticket.
Belangrijke velden in dit scherm: Zoekitem












Kassa:
De kassa waar deze verkoop & het voorschot opgenomen werd.
Datum:
Datum van opname van de verkoop.
Tijd:
Het uur waarop de verkoop opgenomen werd.
Ticket:
Het ticketnummer waar het voorschot op gegeven werd
Betaling:
De betalingsmethode waarmee het voorschot betaald werd.
Bedrag:
Het bedrag dat met deze methode voorgeschoten werd.
Betaling:
De eventuele tweede betalingsmethode waarmee het voorschot
betaald werd.
Bedrag:
Het eventuele tweede bedrag dat met deze methode
voorgeschoten werd.
Totaal:
Het totale bedrag van de aankopen. Totaal = voorschot + saldo.
Saldo:
Het bedrag dat nog betaald moet worden ( Totaal – voorschot)
Onze Referentie:
Eventuele mededelingen die bij de opname van het
voorschot gemaakt werden.

Wanneer men een ticket terug oproept, kan men de aankopen in detail bekijken in het
onderste deel van het scherm. Volgende zijn de weergegeven velden:












Lijn:
Volgnummer van het artikel in de aankopenlijst.
Filiaal:
Het filiaal waar het artikel gekocht werd.
Groep:
Artikelgroep.
Artikel:
Unieke alfacode van het artikel.
Omschrijving: De omschrijving van het artikel.
Aantal:
De hoeveelheid die van dit artikel aangekocht werd op dit ticket.
Prijs:
De prijs van het artikel per eenheid.
Korting:
Eventuele kortingen die toegekend werden, worden hier
weergegeven.
Tarief:
Het tarief dat van de verkoopsformule van het artikel, dat
geselecteerd werd. Deze tarieven werden aangemaakt in het programma
„verkoopsformules‟.
BTW:
De BTW-code die geselecteerd werd voor dit artikel.
Rekening:
De boekhoudkundige rekening.
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c. Openen geldlade
Soms is het nodig de geldlade te openen. (Voorbeeld klant
vraagt om geld te wisselen).
In dit geval kan u van deze toets gebruik maken.
Wanneer in het programma P2750 Beheer Kassa Parameters
een paswoord ingegeven werd, kan u de lade enkel openen
indien u over het paswoord beschikt. In dit geval zal men ook
een reden van openen vragen.
d. Afsluiten
Wanneer je de kassa wenst af te sluiten, vraagt PYA eventueel eerst om een paswoord
(naargelang de gebruikersinstellingen).
Het wachtwoord voor de toegang tot afsluiten en/of openen van de kassa kan worden
ingesteld in het programma P2750 Beheer Kassa‟s
Dit scherm krijg je gepresenteerd wanneer je de toets

„afsluiten‟ aanklikt.

Op dit scherm krijgt u een duidelijk
overzicht van de bedragen die u die dag
ontvangen hebt. Het scherm wordt verder in
de documentatie uitgelegd
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Kassaverkoop (P2710)
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e. Help
Om de gegevens van een artikel
snel te kunnen raadplegen klikt
men op deze toets en selecteerd
men een artikel met de PLUtoets. In een apart scherm
verschijnen dan de volgende
gegevens:
 De unieke alfacode van het
artikel.
 De omschrijving van het artikel.
 De groepsnummer en –naam waartoe het artikel behoort.
 De magazijncode die je in de artikelfiche (P1411 Beheer artikels) invulde.
 Totale voorraad die van het artikel nog aanwezig is. („aanwezige‟ stock + Demo )
 De unieke barcode & alternatieve barcodes van het artikel.
 De 4 verkoopprijzen die opgemaakt werden in het programma „Beheer Artikels‟.
 Foto
 Technische, commerciele en prijslijst omschrijving
f. Demoscanner
Met behulp van deze toets kan u artikelen die in een draagbare scanner ingeladen zijn,
overladen naar de lijst met verkopen in PYA. De verkopen zijn ingelezen met een
demoscanner en worden met deze toets overgeleden naar de kassa.
g. Artikels.
Via deze toets
kan u alle
mogelijke artikelen (ook PLUnon-actief)
doorbladeren.
Selecteer een artikel uit de lijst.
Het artikel in de lijst van de
kassaverkoop inbrengen, kan
door te dubbelklikken op het
artikel of via het gele pijltje
.
Het
aantal
wordt
onmiddellijk ingegeven vóór de selectie van het artikel, of na de selectie zoals eerder
omschreven.
Een filter biedt de mogelijkheid een artikellijst te selecteren met artikels waarvan men
slechts enkele letter of cijfergegevens uit de omschrijving kent Deze zoekfunctie is
hoofdlettergevoelig.
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Kassaverkoop (P2710)
Specificaties

(vervolg)

h. Geld uit kassa.
Deze toets
wisselgeld. U

kan u gebruiken om geld uit de lade te nemen, losstaand van
voert a.d.h.v. de calculator het bedrag in dat u wenst te

nemen
, en klikt op deze knop
. Vervolgens moet u een nota maken
van het geld dat u uit de lade neemt. Er wordt intern een logbestand aangemaakt van
wie geld nam met welke verantwoording.
Enkele voorbeelden van toepassingen: Remboursbedragen, postbode vergoeden, …

Nota
i. geschenkbon/waardebon
De waardebon wordt ingegeven als een artikel met code „W‟.
waarde moet ingegeven als een prijs.

De

Bij de betaling kan je commentaar geven.
De waardebon wordt dan afgedrukt.
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Kassaverkoop (P2710)
Specificaties

(vervolg)

j. Afsluiten - kassawerking
Dit scherm krijg je gepresenteerd wanneer je de toets „afsluiten‟ aanklikt.

Op dit scherm krijgt u een duidelijk overzicht van de bedragen die u die dag
ontvangen hebt.

Stap 1
Links ziet u de verschillende betalingsmethoden.
Overschrijvingen, Bancontact, cheque, kaart & Proton worden
automatisch voor u ingevuld. U kan de getallen in deze velden
wijzigen, maar dit is in principe overbodig.
Daarnaast kan u de cash ontvangen gelden manueel invoeren.
Voorbeeld:
U ontving die dag 60 stukken van 0,10€ & 6
briefjes van 20€.
U toetst op de calculator het getal 60 in, en klikt
vervolgens op de 0,10 Euro-toets
.
U toetst op de calculator het getal 6 in, en klikt
vervolgens op de 20 Euro-toets

.
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Kassaverkoop (P2710)
Specificaties

(vervolg)

Onderaan het scherm Krijgt u een overzicht van de kassagelden.

 Kassa totaal – giraal geld = chartaal geld.

Het giraal geld komt overeen met de linkerkolom, het chartaal met de middelste
kolommen.
Het saldo van het cash geld wordt in rood weergegeven wanneer u het volledige
bedrag aan cash nog niet bereikte in de rechterkolom. Tel opnieuw en vul verder
aan.
Als u teveel hebt ingevoerd dan verschijnt er een „-„teken voor dit bedrag.
Wanneer alles juist is, is het chartaal saldo „0,00‟€.
Stap 2
Met deze knop
afsluit.

drukt u alle tickets af van de verkopen van de dag die u

Stap 3
De interne factuur van de dagverkopen wordt aangemaakt, maar wordt niet
afgedrukt.
Stap 4
Hier kan u het startbedrag van die dag nog invoeren, zodat de kassaberekening
kan gebeuren.

Stap 5
Let op : dit is de laatste stap, wanneer deze uitgevoerd is, kan u niet meer terug
naar het afsluitscherm, en is de kassa definitief afgesloten.
Fouten worden onverbiddelijk mee opgenomen.
Het afsluiten van het de kassa kan gebeuren mét of zonder het afdrukken van
een ticket. Indien u geen ticket wenst te printen, klikt u op de „OK‟ toets

.

Wanneer je een ticket wenst, duidt u de ticket-toets
aan .
PYA sluit het scherm af, en start een nieuwe „dag‟ op de kassa.
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Kassaverkoop (P2710)
Specificaties

(vervolg)

Betaling – Betaalterminal (vervolg)
In pya.ini kan je een betaalterminal koppelen aan je kassa. Indien dit
gebeurt verloop de betaling iets anders.
a. Banksys

Alleen de betaalwijze voor banksys zijn aanwezig.
In info document komen de meldingen van Banksys tevoorschijn.
Bij voorschotten krijg je annulatienummer vermeld.
b. Eft 201 (Nederland)

Druk op deze toets om de EFT

te activeren(grijs maken) .

c. CarFon/VerFone

Druk op deze toets om de CardFon/VerFon

te activeren (grijs maken) .
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Afdrukken kassaverkoop (P2720)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel kan je alle verkopen die je realiseerde afdrukken. Dit programma kan worden beschouwd als een vervanging van de dubbele kassarol van vroeger.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Opties

Kassa’s

Extra Opties

Selecteer kassa
Sorteer op

Selectiecriteria

-

Standaardprinter
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Afdrukken kassaverkoop (P2720)
Specificaties
A. Opties
Naast de verkopen kan je ook een lijst krijgen met:
Afdrukken detail (

/

) (1)

Afdrukken detail =
Volgende gegevens worden weergegeven op de afdruk per lijn: filiaal, artikel,
omschrijving, bedrag excl. BTW, BTW, totaal bedrag, Korting, bedrag + korting, Saldo.

Afdrukken detail =
Volgende gegevens worden weergegeven op de afdruk per betaling: filiaal, artikel,
omschrijving, bedrag excl. BTW, BTW, totaal bedrag, Korting, bedrag + korting, Saldo.

Afdrukken statistieken(

/

) (2)

Afdrukken statistieken =
U krijgt een tijdstabel waarop de momenten van
verkoop in uw winkel aangeduid zijn. Hierdoor kan je
op een eenvoudige manier de verkoperbezetting in uw
winkel organiseren. U krijgt een overzicht dat per half
uur meldt hoeveel klanten gekocht hebben en de
totaal gerealiseerde omzet op die klanten.
Afdrukken detail betalingen (

/

) (3)

Afdrukken detail betalingen =
Betalingen worden afgedrukt.
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Afdrukken kassaverkoop (P2720)
Specificaties
Afdrukken stock bewegingen (

/

) (4)

Afdrukken stock bewegingen =
Stock bewegingen worden afgedrukt.

B. Extra opties
Geen extra opties
Er worden geen extra opties afgedrukt.
Enkel Kassa uitgaven
U kan een overzicht verkrijgen van alle kasuitgaven die gedaan werden. Hierdoor kan
je deze uitgaven op een eenvoudige manier in het financieel dagboek opnemen (indien
de module Boekhouding geïnstalleerd is.)

Enkel statistieken
U krijgt alleen een tijdstabel waarop de momenten van verkoop in uw winkel
aangeduid zijn. Hierdoor kan je op een eenvoudige manier de verkoperbezetting in uw
winkel organiseren. U krijgt een overzicht dat per half uur meldt hoeveel klanten
gekocht hebben en de totaal gerealiseerde omzet op die klanten.
Enkel eindtotalen
Enkel de eindtotalen van de afsluitingen worden afgedrukt.
Enkel retours
Enkel
de
afgedrukt.

retours

worden

Enkel verdachte verkopen
Enkel de verdachte verkopen (geschenkbons en waardebons, retours, kortingen)
worden afgedrukt.
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Afdrukken kassaverkoop (P2720)
Specificaties
C. Sorteer op
Sorteer op
U kan de kassaverkopen afdrukken volgens





Ticket
Artikel
Groep
Verkoper

D. Selectiecriteria
Kassa (actief bij opties 1,2,3&4)
In het veld “Kassa” selecteer je de kassa waarvan je de verkopen wenst af te drukken.
De kassa moet bestaan in het programma P2750 Beheer kassa‟s.
De kasverkopen worden kassa per kassa afgedrukt worden.
Van ticket … Tot ticket … (actief bij opties 1,2&3)
In de velden “Van ticket …” en “Tot ticket …” selecteer je welke kastickets afgedrukt
moeten worden. Ondergrens moet ingevuld worden.
Deze velden moeten doorlopen worden maar moeten niet specifiek ingevuld worden.
Indien je een beperkte lijst wil dien je deze velden in te vullen zodat je een gefilterde
afdruk krijgt met enkel die kastickets die aan uw criteria voldoen.
Van datum … Tot datum … (actief bij opties 1,2,3&4)
In de velden “Van datum …” en “Tot datum …” selecteer je de data van de kastickets
die afgedrukt moeten worden. Ondergrens moet ingevuld worden.
In beide velden stelt PYA standaard de systeemdatum voor die bepaald wordt bij het
opstarten van PYA.
Deze velden moeten doorlopen worden maar moeten niet specifiek ingevuld worden.
Indien je een beperkte lijst wil dien je deze velden in te vullen zodat je een gefilterde
afdruk krijgt met enkel die kastickets die aan uw criteria voldoen.
Indien de velden correct ingevoerd zijn krijg je de gegevens die voldoen aan de door je
bepaalde criteria.
Van uur … Tot uur … (actief bij optie 4)
Hier vermeld je het van tot uur voor de stock bewegingen te bepalen. Standaard wordt
blanco (=0 uur) en 23:59 ingevuld.
Van artikelnummer .. tot artikelnummer .. (actief bij optie 4)
Geef hier het artikelnummer in waarmee Pya de afdruk moet starten. Via F4 kom je in
het overzicht en kan je een keuze maken. Indien je deze velden blanco laat, start Pya
met het eerste en het laatste artikelnummer.
Van artikelgroep .. tot artikelgroep .. (actief bij optie 4)
Hier bepaal je de ondergrens en de bovengrens van de artikelgroepen. Via F4 kom je
in het overzicht en kan je een keuze maken uit de artikelgroepen. Je kunt deze velden
ook blanco laten en dan kiest Pya automatisch de eerste en de laatste artikelgroep.
Van leverancier .. tot leverancier .. (actief bij optie 4)
Hier bepaal je de ondergrens en de bovengrens van de leverancier. Via F4 kom je in
het overzicht en kan je een keuze maken uit de leveranciers. Je kunt deze velden ook
blanco laten en dan kiest Pya automatisch de eerste en de laatste leverancier.
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Afdrukken kassaverkoop (P2720)
Specificaties
E. Selectie kassa
Selectietabel
In deze tabel selecteer je de gewenste kassa‟s om af te
drukken. De kassa worden één voor één afgedrukt. Met deze
toets
selecteert je alle kassa‟s of maakt de huidige
selectie ongedaan. Met deze toets
wordt de opgelichte
lijn(kassa) geselecteerd of de selectie wordt geannuleerd.

F. Afdrukvoorbeeld
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Afdrukken kassaverkoop (P2720)
Specificaties
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Afdrukken financieel kassaverkoop (P2730)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel druk je de financiële toestand van uw kassa‟s af.
U krijgt per kassa een overzicht van de totalen per betalingswijze per munt.
Dit kasverslag kan best dagelijks afgedrukt worden om het werkelijk ontvangen geldbedragen met de geregistreerde bedragen te controleren.
Opgelet: Geef het beginsaldi van uw kassa in het programma P2760 “Beheer
Kassa saldi” in. Hierdoor heb je een correct eindsaldo. Bij de dagafsluiting van
uw kassa of bij de afsluiting van de kassa.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Kassa’s

Selecteer kassa

Gekozen kassa

Standaardprinter

-
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Afdrukken financieel kassaverkoop (P2730)
Specificaties
A. Opties
Kassa / kassatabel
In deze tabel bepaal je de gewenste kassa‟s waarvan het financieel kasverslag
afgedrukt moet worden. De kasverslagen worden één voor één afgedrukt. Met deze
toets
selecteert je alle kassa‟s of maakt de huidige selectie ongedaan. Met deze
toets
wordt de opgelichte lijn(kassa) geselecteerd of de selectie wordt
geannuleerd.
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Aanmaken interne factuur
Basisprincipe
In dit hoofdstuk leert u hoe u:
 Een intern factuur aanmaken

P 2740
P 2745

Aanmaken interne facturen
Aanmaken factuur van bestaand ticket

287
291
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Aanmaken interne factuur (P2740)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel neem je het kassaverkopen in de facturatie op. Alle artikels
die verkocht werden en waarvoor uit de kassaverkopen geen factuur gegenereerd werd
zullen in de interne factuur opgenomen worden.
De factuur heeft volgende gegevens


Klant
De factuur wordt toegewezen aan de klant die je in P2750 Beheerkassa‟s in
het veld “Klant” hebt aangeduid.



Datum
PYA neemt de systeemdatum over.



Bedrag
Het bedrag van de factuur is het totaal bedrag aan kassaverkopen waarvoor
nog geen intern factuur opgesteld werd.



Betaald
De factuur wordt als betaald zijnde aangeduid.
Daarom zal bij de opname van de facturen in de boekhouding onmiddellijk ook
de financiële verrichting geboekt worden. (indien de module Boekhouding geïnstalleerd is.).

U kunt bij het aanmaken van de interne factuur alle details van het kassaverkopen verwijderen tot een bepaalde datum. Je kunt hierdoor de snelheid van uw computer verbeteren.
Opgelet: Kassaverkopen waarvoor een document (leverbon of factuur) opgesteld werd
worden niet in de interne factuur opgenomen. Zij werden aan een andere klant toegekend en zullen dus voor rekening van die klant genomen worden. Verkopen die in
voorschot zitten worden ook niet meegenomen.
Wisselwerking met andere modules
Facturatie:
De interne factuur wordt in de facturatie opgenomen met een eigen nummer. De
factuur kan op dezelfde manier behandeld worden als facturen die in de facturatie
module opgesteld werden.
Boekhouding:
De interne factuur kan evenals alle andere facturen van de facturatie opgenomen
worden in de boekhouding.

Opgelet: De facturen kunnen niet onmiddellijk afgepunt worden tegenover een betaalwijze. Dit moet via interne overboekingen in het financieel dagboek gebeuren nadat
de interne factuur in de boekhouding opgenomen is. Alle facturen die als betaald
zijn geregistreerd, als ook de interne factuur worden als betaald in de boekhouding
opgenomen. Bij de klant gaat men de facturen als ook de kasboeking terugvinden,
m.a.w. het kasboek is dan bijgewerkt.
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Aanmaken interne factuur (P2740)

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Kassa’s

Selecteer kassa

Gekozen kassa

Aanmaken facturen

-
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Aanmaken interne factuur (P2740)
Specificaties
A. Selectiecriteria
Kassa / kassatabel
In deze tabel bepaal je de gewenste kassa‟s waarvan het financieel kasverslag
afgedrukt moet worden. De kasverslagen worden één voor één afgedrukt. Met deze
toets
selecteert je alle kassa‟s of maakt de huidige selectie ongedaan. Met deze
toets
wordt de opgelichte lijn(kassa) geselecteerd of de selectie wordt
geannuleerd.
Verwijderen detail kassaverkopen tot : …
In het veld “Verwijderen detail kassaverkopen tot : …” bepaal je tot welke datum de
details van de kassaverkopen verwijderd mogen worden.
Dit is nodig om een snellere werking van de kassa te bewerkstellen!
Opgelet : De verwijdering is onomkeerbaar. Eens de details verwijderd zijn kan je
deze niet meer afdrukken. Het is aangewezen eerst de kassaverkopen af te
drukken voordat hier een datum ingeeft.
Tip : Verwijder GEEN kasverkoop van waarde, voor eventuele controle.

Indien de velden correct ingevoerd zijn creëert PYA de interne factuur. De vooruitgang van
de verwerking van de artikels kan gevolgd worden in de Vooruitgangsinfo.
Per dag wordt een aparte factuur aangemaakt.

B. Vooruitgangsinformatie
Creatie van document
In het veld “Creatie van document” geeft PYA het factuurnummer weer dat
aangemaakt wordt.
Er wordt rekening gehouden met de
documentnummers. U kan dit niet wijzigen.

nummering

gedefinieerd

in

P9310

De factuur wordt weggeschreven in de dagboekcode die je definieerde in het veld
“Default dagboek” in het programma P2750 beheer kassa‟s.
Hierbij wordt rekening gehouden met de nummering die je voor de dagboekcode
definieerde in het programma P9310 Documentnummers.
Aanmaken facturen

Met deze toets

start je het aanmaken van de facturen.
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Factuur aanmaken van een bestaand ticket (P2750)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel genereer je een factuur vanuit een bestaand ticket.
Soms gebeurd dat een klant toch een factuur vraagt nadat het ticket verwerkt is. Met dit
programmaonderdeel los je dit probleem op.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



klanten

Ticketten
Kassa’s

Gekozen kassa

Detail ticket

Aanmaken facturen

-
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Factuur aanmaken van een bestaand ticket (P2750)
Specificaties
A. Kiest klant – stap 1

Klanten die een factuur wenst
Uit deze tabel kies je de gewenste klant waarvoor een factuur gemaakt moet worden
vanuit een kasticket. Met deze toets
selecteert je de gewenste klant.

B. Kiest kassa – stap 2
Overzicht kassa‟s
Uit deze tabel kies je de gewenste kassa‟s waarvoor een
factuur gemaakt moet worden vanuit een kasticket. Met
deze toets
selecteert en deselecteer je de gewenste
kassa. Indien één kassa gekozen is worden de bijhorende
ticketten getoont en worden deze velden ingevuld

C. Kiezen ticket en aanmaken factuur – stap 3
Overzicht verkopen
Uit deze tabel kies je het gewenste
ticket waarvan een factuur gemaakt
moet worden.. Met deze toets
creeer je het gewenste factuur vanuit
het gekozen ticket voor gekozen
klant. Indien factuur aangemaakt is
wordt factuurnummer hier vermeld
worden
.
Opmerking : Dit werkt enkel indien nog geen interne factuur gemaakt is van deze
ticketten!
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Beheer kassa‟s (P2750)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel stel je de parameters van de kassa‟s in. Het is dus van
groot belang dat je deze parameters correct instelt.
Bij de afhandeling van de kassaverkopen zullen de parameters gebruikt worden die hier
ingegeven werden.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



ID

Kassa’s

tabbladen

Boekhouding
Klantenkaart

Divers

-
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Beheer kassa‟s (P2750)
Specificaties
A. ID
Nummer en naam
In het veld “Nummer” bepaal je de unieke
identificatie voor de kassa. Deze identificatie
bestaat uit 5 karakters en kan zowel uit letters,
cijfers als uit een combinatie van de twee bestaan.
Spaties en leestekens nemen eveneens een
karakter in.
In het veld “Naam” koppel je een omschrijving aan de code. Deze omschrijving kan op
de kassatickets afgedrukt worden.
Tip 1 : Maak de omschrijving niet langer dan het aantal karakters dat je in het
programma P9510 Documentenopmaak aangegeven hebt. Anders krijg je bij de afdruk
van deze documenten slechts een deel van de omschrijving te zien.
Vertegenwoordiger
In dit veld ken je een standaard verkoper aan de kassa toe. De vertegenwoordiger die
je hier ingeeft moet bestaan in het programma P1210 Beheer vertegenwoordigers.
Vertegenwoordiger invullen : Deze vertegenwoordiger
voorgesteld worden. Je kan steeds overschrijven.

zal

steeds

standaard

Vertegenwoordiger blanco : Indien niet ingevuld komt men na een verkoop steeds op
de laatste verkoper.
U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Klant
Deze klant wordt gebruikt voor de interne facturatie.
gegenereerd wordt, is deze aan een klant gelinkt.

Wanneer er een factuur

Tip 1 : Creëer een klant “Kassaverkopen <Kassacode>” waarnaar je hier verwijst. Zo
kan je op een eenvoudige manier prijsafspraken toekennen.
Tip 2 : Wij raden u aan per kassa een aparte „klant‟ te voorzien, omdat u dan een
duidelijk overzicht verkrijgt per kassa.
U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Filiaal
Dit veld verwijs je naar het filiaal waaruit je artikels wil verkopen. Het filiaal dat je hier
ingeeft moet bestaan in het programma P1415 Filialen.
Alleen de artikels van dat filiaal kunnen via deze kassa verkocht worden.
Filiaal blanco : Alle artikels van alle filialen kunnen via deze kassa verkocht worden.
U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
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Beheer kassa‟s (P2750)
Specificaties

(vervolg)

Prijslijst en tarief
In het veld “Prijslijst” bepaal je de prijslijst die gebruikt zal worden voor deze kassa.
De prijslijst moet reeds bestaan in het programma P2331 Definities prijslijsten en er
moet een prijsafspraak aan deze prijslijst gekoppeld zijn via de programma‟s P2333 tot
P2337 naargelang de aard van de prijsafspraak.
Aan de prijslijstcode kunnen verschillende prijsafspraken gekoppeld worden waaruit
PYA per artikel automatisch de voordeligste oplossing voor de klant zal berekenen.
De prijslijst kan gekoppeld worden aan een klant, klanttype, promotieactie of
leverancier. Meer uitleg hierover vind je bij de bespreking van dit
programmaonderdeel.
In het veld “Tarief” bepaal je welke verkoopprijs uit het programma P4111 Beheer
artikels en/of T1411 Artikels (Textiel) standaard voorgesteld wordt.
Laatste ticket
Hier wordt het laatste ticketnummer gebruikt in de kassa vermeld. Hier bepaal je ook
je eerste ticketnummer of vanaf welk nummer je wil tellen.

B. Boekhouding
Standaard rekening
In dit veld bepaal je de grootboekrekening waarop de
interne facturen in de boekhouding geboekt zullen
worden. De grootboekrekening die je hier invult moet
bestaan
in
het
programma
P1511
Beheer
boekhoudplan.
Opgepast : Het
rekeningnummer
dat
in
de
artikelfiche aan het artikel gekoppeld werd heeft voorrang op deze default rekening.
U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Standaard BTW
In dit veld vul je de code in die overeenstemt met de meest gebruikte BTW-code voor
de kassaverkopen.
De BTW-code die aan de artikels toegekend werd in het
programma P1411 Beheer artikels; P1420 Beheer artikels (verkort) of T1411 Beheer
artikels (Textiel), wordt bij de kassaverkoop overgenomen.
Bij de verkoop van “..”-artikels – hier is geen standaard BTW-code aan gekoppeld –
wordt de BTW-code die je hier definieert voorgesteld.
Standaard intern dagboek
In dit veld bepaal je het kasboek waarin de betaling van de interne factuur
aangemaakt wordt. Het dagboek dat je hier ingeeft moet bestaan in het programma
P9410 Hulpprogramma‟s dagboeken.
U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
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Beheer kassa‟s (P2750)
Specificaties

(vervolg)

Standaard kassadagboek
In dit veld bepaal je het kasdagboek waarin betalingen van de kassafactuur wordt
gedaan. Het dagboek moet bestaan in het programma P9410 Hulpprogramma‟s
dagboeken.
U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Tip : Door per kassa verschillende dagboeken te gebruiken kan je op een
gestructureerde manier de interne facturen opmaken en betalingen opnemen in de
boekhouding.
Standaard betaalwijze
In dit veld bepaal je de betaalwijze voor de kassaverkopen die standaard voorgesteld
wordt. De betaalwijze die je hier invult moet bestaan.
U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Betaalwijze bestaat uit


Code : Code voor de betaalwijze van maximum
6 karakters



Omschrijving
:
Omschrijving
van
deze
betaalwijze. Deze omschrijving kan op het
kasticket afgedrukt worden.



Cash (
/ ) : Indien de betaalwijze cash geld
omvat kan je dat hier aangeven. Hierdoor kan
tijdens het ingeven van de betaling de muntcode
ingegeven worden. Bij cash geld kan men
negatieve bedragen ingeven.



Extra kosten (
/ ): Indien je voor de betaalwijze kosten wil aanrekenen kan je
hier
antwoorden en in het veld “Artikelcode” het artikelnummer ingeven.



Artikelcode : Hier selecteer je het artikel voor de extra kost. Het artikel moet de
verkoopprijs van het aan te rekenen bedrag bevatten.



Opmerking verplicht (



Opvolging betaling (



Geldlade open (
/ ): De geldlade zal op deze kassa worden geopend met de
snelfunctietoets „geldlade open‟. Wachtwoord instellen: Zie verder onder
„Randapparatuur‟.



Visa-Master Cards (



Prestatie : Icoontje kiezen dat betaalwijze voorstel



Memo : Informatieve memo velden.

/
/

/

): ??
): ??

): ??

Standaard Factuur Dagboek
In dit veld bepaal je het standaard dagboek waarin de facturen aan de klanten
opgemaakt zullen worden. Het dagboek dat je hier ingeeft moet bestaan in het
programma P9410 Hulpprogramma‟s dagboeken. U kan de functietoetsen gebruiken
die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan, om nieuwe codes in te voegen, te
verwijderen, te raadplegen, …
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Beheer kassa‟s (P2750)
Specificaties

(vervolg)

Lay-out factuur
In het veld “Factuur lay-out” bepaal je volgens welke standaard lay-out de factuur
afgedrukt zal worden. De lay-out die je hier invult moet bestaan en opgeslagen zijn in
de map “Pya_docs” in de directory “Pya”.
In de kassaverkopen kan de lay-out gekozen worden vóór de afdruk van de factuur, bij
de selectie van de klant.
Opties:
Samenvoegen interne facturen:
 per artikel

Facturen worden per artikel gegroepeerd

 per groep.

Facturen worden per artikelgroep samengebracht

 per BTWcode. Facturen worden per BTW code gegroepeerd.
Alle verkopen op de verschillende kassa‟s worden als een factuur behandeld !
Samenvoegen per filiaal:
 Deze optie kan men nog bovenop de andere opties stellen. PYA
sorteert eerst volgens artikel/groep/BTWcode; en indien deze optie aangevinkt
is, vervolgens volgens filiaal.
Betaling:
 Verplicht : Alle verrichtingen (afhandelingen) moet verplicht betaald worden bij
afhandeling van aankopen.(voorbeeld krantenwinkel)
De toets Betaling is actief
 Optioneel : PYA geeft de keuze of de verkoop meteen betaald wordt of niet.
De toets Duplicaat, Ticket en Betaling zijn actief
 Geen: Er wordt niet betaald
De toets Geen Ticket en Ticket is actief

C. Klantenkaart
Actief (

/

)

In dit veld bepaal je of de klantenkaart standaard ingevuld
moet worden.
Actief =
: In het programma P2710 Kassaverkopen zal bij
afrekenen van de lopende verkoop automatisch de selectie
van een klantenkaart gevraagd worden.
Actief =
: In het programma P2710 Kassaverkopen, zal het
veld “Klantenkaart” steeds inactief zijn.
Opgepast : Artikels die wel in de groep met korting thuishoren maar die
volgende
kenmerken
hebben
komen
niet
op
de
klantenkaart.
 Artikels waarop bij de kassaverkopen een lijnkorting toegekend werd
 Artikels waarvan het bedrag bij de kassaverkopen kleiner is dan de
voorgestelde verkoopprijs uit de artikelfiche.
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Specificaties

(vervolg)

Korting bij volgende verkoop (

/

)

In dit veld bepaal je of de korting actief is bij de volgende verkoop.
Korting bij volgende verkoop =
: In het programma P2710 Kassaverkopen zal bij
volgende verkoop klantenkorting gekozen worden.
Korting bij volgende verkoop =
: In het programma P2710 Kassaverkopen, zal de
klantenkorting actief worden bij afsluiting.
Als de klantenkaart afgepunt wordt, wordt het bedrag dat de klant opgespaard heeft
onmiddellijk van de totaalprijs afgetrokken in de vorm van een betaalwijze.
Op deze manier vind je op het financieel kasverslag een overzicht van de uitbetaalde
klantenkaarten terug. .
Automatische afpunten (

/

)

In dit veld bepaal je of de korting automatisch wordt toegekend indien de klantenkaart
vol is dan wordt deze voorgesteld om af te punten
Opties
 Registratie op artikel niveau : Alle aangekochte artikels komen
afzonderlijk op de klantenkaart. (vb : schoenwinkel)
 Registratie op ticket niveau : per ticket een lijn op u klantenkaart. (vb :
schoenwinkel)
Afdruk bij afsluiting
U kan de klantenkaart afdrukken ofwel via een slipprinter ofwel via de
ticketprinter. Indien u geen klantenkaarten wenst af te drukken duid u „geen‟ aan.
Standaard betaalwijze
In dit veld bepaal je de betaalwijze waarop de korting die voortkomt uit de
klantenkaart geplaatst wordt. De korting word als een betaalwijze gezien. De
betaalwijze die je hier ingeeft moet bestaan.
U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Artikel
Hier bepaal onder welk artikel de klantenkorting op basis van klantenkaart wordt
vermeld op u ticket en intern factuur. De klantenkorting wordt als een artikel gezien.
Aantal verkopen voor afsluiting
Hier bepaalt u hoeveel verkopen u wilt opnemen voor u de klantenkaart van een klant
afsluit. Wanneer dat aantal bereikt is zal PYA automatisch de melding geven dat de
kaart afgesloten moet worden.
Aantal copies
Hoeveel copies moet er van de klantenkaart afgedrukt worden bij afsluiting.
Lay-out klantenkaart
In dit veld bepaal je volgens welke lay-out gebruikt worden om een klantenkaart af te
drukken. De lay-out die je hier invult moet bestaan en opgeslagen zijn in de map
“Pya_docs” in de directory “Pya”.
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Beheer kassa‟s (P2750)
Specificaties

(vervolg)

D. Divers
Extra
Groep: indien PLU actief (

/

)

: De artikelgroep wordt weergegeven op het kassascherm
(P2710), enkel indien de artikelgroep PLU actief ingesteld is in het
programma „P1414 Beheer artikelgroepen‟.
: Alle groepen worden weergegeven.
Artikel: indien PLU actief (

/

)

: Het artikel wordt weergegeven op het kassascherm (P2710), enkel indien de
artikelgroep PLU actief ingesteld is in het programma „P1411 Beheer artikels‟.
: Alle artikels worden weergegeven.
Wijzigen van prijstarief toegestaan (

/

)

Laat toe in de kassa een keuze te maken tussen de verschillende prijstarieven in de
artikelfiche.
Optie voorschotten blokkeren (

/

)

Werken met voorschotten worden niet toegelaten in de kassa.
Standaard selectie
Afhankelijk van de instelling wordt vanuit de kassa standaard een offerte, een
leveringsbon, een bestelbon, een factuur of “op rekening” voorgesteld. Bij de selectie
van de klant kan men dan nog wijzigen.
Direct afdrukken (

/

)

: De factuur (document) wordt direct bij afhandeling van de verkoop afgedrukt.
: De facturen(documenten) worden niet onmiddellijk afdrukken. Men kan dan
bijvoorbeeld op het einde van de dag, alle facturen samen afdrukken via P2830
Afdrukken facturen.
Ticket samen afdrukken met geselecteerd document (

/

)

Naast het document wordt tevens een ticket afgedrukt.
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Beheer kassa‟s (P2750)
Specificaties

(vervolg)

RANDAPPARATUUR

E. Kassa Display Sturing
Kassa display actief (

/

)

: Kassa display wordt aangestuurd door PYA.
: Kassa display wordt niet gebruikt op deze kassa.
Mededeling (Reclame)
Wanneer de kassa niet actief gebruikt wordt door PYA, kan je een mededeling of
reclame over de display laten rollen.
Vervolgens kan je de activiteit van de display testen door op deze toets
drukken.

te

F. Ticket Printer
Ticket lay-out
In dit veld bepaal je volgens welke lay-out gebruikt worden
om een ticket af te drukken. De lay-out die je hier invult
moet bestaan en opgeslagen zijn in de map “Pya_docs” in de
directory “Pya”.
Ticket
 Verplicht : U kan standaard verplicht een kassaticket afdrukken.
betaling gebeurt wordt er een afdruk gemaakt.
inactief op het kassascherm.

De toets

Wanneer de
wordt dan

 Optioneel : PYA stelt u voor de keuze of u een ticket afdrukt of niet.
afdrukgerelateerde toetsen zijn actief.
 Geen : PYA drukt geen ticket af. De toets

Alle

is inactief op het kassascherm.

Wenst u toch een ticket af te drukken kan u via de toets
afdruk maken.

toch nog een
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Specificaties
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Mogelijkheid om grote ticket af te drukken
Hiermee heb je de mogelijkheid om grote ticketten af te drukken.
Vb: Bij dure aankopen wordt het afgedrukt op A4, wat beter overkomt en als garantie
kan dienen.
Kassa hoofding en kassa voetnoot
In deze velden kan je zelf tekst inbrengen die telkens op het kasticket afgedrukt
wordt.
Voorbeelden :
Tekst hoofding ticket : Bedrijfsgegevens, WELKOM, openingsuren, …
Tekst voetnoot ticket : Dank je en tot ziens, Super kortingen, …

G. Wachtwoorden

De kassa‟s kunnen beveiligd worden met wachtwoorden.

Geldlade openen
Indien u wenst kan u hier een wachtwoord invoeren. Dit moet
men dan invoeren wanneer men de kassa wenst te openen; er wordt eveneens
gevraagd commentaar te geven bij deze actie. Geef dit wachtwoord enkel aan
personen die er belang aan hebben het te kennen. Zo kan men het kassageld
beschermen tegen misbruik.
Afsluiting kassa.
Om ervoor te zorgen dat niet iedereen willekeurig de kassa kan afsluiten, kan u een
wachtwoord opgeven, dat ingevoerd moet worden wanneer men een kassa wil
afsluiten.

H. Sturing waardebons

Indien waardebonsactief zijn, heb je hier de parameters van de
waardebons .

Lay-out waardebon
In dit veld bepaal je volgens welke lay-out gebruikt worden om een waardebon af te
drukken. De lay-out die je hier invult moet bestaan en opgeslagen zijn in de map
“Pya_docs” in de directory “Pya”.
Artikel
Hier bepaal je welk artikel gebruikt word als waardebon voor verkoop.
Laatste nummer
Hier wordt het laatste nummer vermeld gebruikt als waardebon. Hier bepaal je ook je
eerste nummer voor je waardebon.
Aantal dagen geldig
Aantal dagen dat de waardebon geldig is.
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Specificaties
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(vervolg)

In het tabblad statistieken kan u een overzicht krijgen van het aantal klanten en de omzet
per kassa, per boekingsjaar.
U kan tussen verschillende grafische modellen wisselen door middel van de toetsen die zich
rechts van het grafisch veld bevinden.

OVERZICHT WAARDEBONS

In het tabblad overzicht waardebons kan u een overzicht krijgen van de waardebons.
Nummer : Waardebonnummer

Vervaldatum : Tot wanneer waardebon geldig is

Code kassa : kassa verkocht

Datum terug : Datum gebruik

Ticket nummer : Ticketnummer

Waarde : waarde van de waardebon

Date : Datum creatie waardebon

Klant + Naam : klant waardebon aangekocht.

U kunt een waardebons verwijderen met deze toets

.

U kunt het ticket van de waardebon herafdrukken met deze toets
Onderaan worden de totalen vermeld (bedrag verkocht – bedrag ingeleverd – bedrag
vervallen = Saldo).
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OVERZICHT KORTINGSBONS

In het tabblad overzicht kortingbonnen kan u een overzicht krijgen van alle kortingen
geldig voor volgende verkoop. Deze worden hier vermeld.
Code kassa : kassa verkocht

Vervaldatum : Tot wanneer waardebon geldig is

Ticket nummer : Ticketnummer

Datum terug : Datum gebruik

Date : Datum creatie waardebon

Waarde : waarde van de waardebon

U kunt een kortingsbon verwijderen met deze toets

.

U kunt alle vervallen kortingsbons verwijderen met deze toets
Onderaan worden de totalen vermeld (bedrag verkocht – bedrag ingeleverd – bedrag
vervallen = Saldo).
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Beheer kassa saldi (P2760)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel stel je per kassa de beginsaldi van de verschillende betalingswijzen in. Het is belangrijk dat je het correcte beginsaldo ingeeft daar het financieel
kasverslag hiermee rekening houdt.
Tip: Verwijder dagelijks in dit programma de kassa saldi met <F8> en geef de saldi – per
betalingswijze – negatief in via de kasuitgaven!
Hierdoor:
• Heb je een beter overzicht van wat in kas is.
• Is de kans op fouten minimaal.
• Kan je de betalingswijzen ingegeven die voor je van toepassing zijn.
Opgepast: Bij deze werkwijze verwijder je de statistieken van het kassaverkopen (bv: op
welke tijdstippen verkocht is)!
Dit programmaonderdeel geeft dezelfde informatie weer als het financieel kasverslag. Je
krijgt dus een overzicht van de saldi per betalingswijze die in de kassa opgenomen zijn.
De samenstelling van deze saldi wordt niet bijgehouden.
Dit programmaonderdeel en de afsluiting

in de kassa voeren dezelfde acties uit.

In de kassa heb je geen overzicht van de tickets.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



ID

Kassa’s

tabbladen

Ticketten

Ticketlijnen

Verkoop per
betallwijze aan
kassa
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Beheer kassa saldi (P2760)
Specificaties
A. ID
Nummer en omschrijving
In de velden “Nummer” en “Omschrijving” verwijs je
naar de kassa waarvan je de saldi wil beheren. De
kassa moet vooraf in het programma P2750 Beheer
kassa‟s gecreëerd zijn.
Wachtwoord afsluiting (zie P2750 Beheer kassa‟s)
Voer hier het wachtwoord in voor het afsluitingen te doen in het kassaprogramma. Dit
wachtwoord werd toegekend in het programma „P2750 Beheer kassa Parameters‟.
Dit wachtwoord is verreist om wijzingen in dit scherm te kunnen aanbrengen.

B. Divers

In
dit
tabblad
wordt
een
overzicht van alle
verrichtingen van
de
door
u
geselecteerde
kassa
weergegeven,
vanaf de dag na
de
datum,
tot
waar u vorige keer
alle gegevens gewist hebt.
Links krijgt u een overzicht per betalingsmethode, en het daarbij ontvangen bedrag
per kassa van de dag zelf.
U krijgt hier een overzicht van volgende ticketgegevens:
In de tabel eronder krijgt u per ticket een gedetailleerde beschrijving:
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Beheer kassa saldi (P2760)
Specificaties
C. STATISTIEKEN

In dit tabblad krijgt u een statistische grafisch overzicht van de verrichtingen. Het
aantal klanten en de omzet per kassa wordt u gepresenteerd per jaar en is zowel in de
tabellen als op 3 verschillende grafische methoden te bekijken.
Door op de detail-toets
te klikken kan u een gedetailleerd overzicht krijgen van
de financiële verrichtingen per klant / leverancier, en van de openstaande posten
(klanten-/leveranciersstaat).
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Beheer klantenkaarten
Basisprincipe
In dit hoofdstuk leert u hoe u:
 Beheer van klantenkaart

P 2770
P 2780
P 2785

Beheer/Afdrukken klantenkaarten
Klantenkaart kortingen per artikelgroep
Rekeningstaat

311
315
317
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Beheer/Afdrukken klantenkaart (P2770)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel verkrijg je op verschillende manieren een afdruk van de
klantenkaarttoestand van de geselecteerde klanten.
U krijgt een afdruk met volgende gegevens:


Klantnummer en naam



Adres, postcode, gemeente en land



Telefoon 1 en Telefoon 2



Contactpersoon



Totaal bedrag van de aankopen



Kortingspercentage



Totaal bedrag van de korting

Controleer vooraf of je de juiste printer geselecteerd hebt.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Klanten
Klant

Klantenkaart met
alle verkopen

Ticket met zijn
verkooplijnen

Totalen verkoop met totaal korting

-
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Beheer/Afdrukken klantenkaart (P2770)
Specificaties
A. Scherm
Overzicht klanten
Tabel met alle klanten.

Nummer en naam
Nummer en naam van gekozen klant.

Overzicht klantenkaart
Overzicht van alle verkopen gekoppemd aan de klantenkaart van de gekozen klant.

Totaal bedrag en totale korting

Overzicht verkoop
Overzicht van alle ticketlijnen van een ticket uit de klantenkaart.

Verwijderen van een lijn
???.
Controle klantenkaart
???.
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Beheer/Afdrukken klantenkaart (P2770)
Specificaties
B. Afdrukken
Vervolgens kunt u de gegevens afdrukken. Klik hiervoor op de printicoon
bruik de toetsencombinatie „CTRL‟+‟P‟.

, of ge-

Sortering

Selectiecriteria

Printer
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Beheer/Afdrukken klantenkaart (P2770)
Specificaties
Sorteer op
Afdrukken van de klantenkaarten wordt gesorteerd op...









Klantnummer (1)
Klantnaam (2)
Postcode + klantnummer (3)
Postcode + klantnaam (4)
Vertegenwoordiger + klantnummer (5)
Vertegenwoordiger + klantnaam (6)
Klanttype + klantnummer (7)
Klanttype + klantnaam (8)

Van postcode … tot …
Hier vul je de boven- en ondergrens in van de postcodes die in aanmerking komen
voor de afdruk. De klantenkaart van de klanten die in de klantenfiche een postcode
toegekend kregen die hiertussen valt wordt afgedrukt.
Van vertegenwoordiger … tot …
Hier vul je de boven- en ondergrens in van de vertegenwoordigers die in aanmerking
komen voor de afdruk. De klantenkaart van de klanten die in de klantenfiche een
vertegenwoordiger toegekend kregen en die hiertussen valt wordt afgedrukt.
Van klanttype … tot …
Hier vul je de boven- en ondergrens in van de klanttypes die in aanmerking komen
voor de afdruk. De klantenkaart van de klanten die in de klantenfiche een klanttype
toegekend kregen en die hiertussen valt wordt afgedrukt.
“Van klantnummer … tot …”
Hier vul je de boven- en ondergrens in van de klanten die in aanmerking komen voor
de afdruk. De klantenkaart van de klanten waarvan het klantennummer hiertussen
valt wordt afgedrukt.
“Van klantnaam … tot …”
Hier vul je de boven- en ondergrens in van de klanten die in aanmerking komen voor
de afdruk. De klantenkaart van de klanten waarvan de klantennaam hiertussen valt
wordt afgedrukt.
Indien je geen boven- of ondergrens invult zal PYA automatisch de correcte boven- en
ondergrens invullen waardoor alle klanten geselecteerd worden.
U kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan, om
bestaande codes te raadplegen.
Indien de velden correct ingevoerd zijn krijgt u de gegevens die voldoen aan de door u
bepaalde criteria.
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Klantenkaart kortingen per artikelgroep (P2780)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel ken je klantenkaartkortingen toe per artikelgroep.
Om de klantenkaart te kunnen invullen moet in dit subprogramma een kortingspercentage aan de artikelgroep worden toegekend. De artikels die tot die groepen behoren, zullen
een kortingspercentage meekrijgen zodra deze aan de klantenkaart toegevoegd wordt.
Opgepast:
Artikels die wel in de groep met korting thuishoren maar die
volgende kenmerken hebben komen niet op de klantenkaart.


Artikels waarop bij de kassaverkopen een lijnkorting toegekend werd



Artikels waarvan het bedrag bij het kassaverkopen kleiner is dan de
voorgestelde verkoopprijs uit het artikelfiche.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Kortingen
ID

-
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Klantenkaart kortingen per artikelgroep (P2780)
Specificaties
A. ID
Groep

 en Subgroep

In deze velden vul je de groep en/of subgroep in waarop korting gegeven wordt. De
groep die je hier ingeeft moet bestaan in het programma P1414 Beheer
artikelgroepen.
U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Korting



In het veld “Korting” bepaal je het kortingspercentage dat aan de groep toegekend
wordt. Indien je aan de groepen kortingen toegekend hebt kan je het programma
verlaten met <F2>. De gegevens worden bijgehouden door PYA. Indien je wijzigingen
wil aanbrengen overtyp je de gegevens.
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Rekeningstaat (P2785)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel krijg je een overzicht wat er op de klantenkaart staat.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Klanten
ID

Ticket
Klantenkaart

Drukken

-
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Rekeningstaat (P2785)
Specificaties
 Tabellen
Overzicht klanten
Hier kies je de klant waarvan je de klantenkaart wil zien.
Nummer
In dit veld kies je de klant op basis van zijn nummer om zijn klantenkaart te zien.
Klantenkaart
Hier heb je een overzicht van de klant zijn klantenkaart per kassaticket.
Overzicht ticket
Hier vind je de aankopen waarop een lijn van de klantenkaart is opgebouwd.
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Afdrukken uitgaande artikels per klant/Vertegenwoordiger (P2790)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel druk je de artikels af die door de klanten via kassa aangekocht zijn. Hierdoor kan je bijvoorbeeld gerichte promoties sturen naar uw klanten.
Dit programma vind je eveneens terug bij de voorraadstatistieken.
Opgepast:
Dit programma vindt de verkoop van een bepaalde klant alleen terug als deze een factuur
of een klantenkaart op zijn naam heeft. De kassaverkopen waarvoor geen factuur voor
deze klant aangemaakt werd vind je terug bij de statistieken van de klant die aan de kassaverkoop toegekend werd (Zie programma P2750 Beheer kassa‟s).
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Volgens

U keuze

Selectiecriteria

Opties

Printer
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Afdrukken uitgaande artikels per klant/Vertegenwoordiger (P2790)
Specificaties
A. Velden
Uw keuze
Kies hoe je de artikelmutaties wenst af te drukken.
 Per klant (K)
 Per vertegenwoordiger (V)
Volgens
Hier kies hoe volgens welke sortering wordt afgedrukt.
 Volgens klantnummer of vertegenwoordiger / artikelnummer
 Volgens klantnummer of vertegenwoordiger
/ groep /
artikelnummer
 Volgens documentnummer
 Volgens klantnummer of vertegenwoordiger / documentnummer
 Volgens datum / artikelnummer
 Volgens datum / groep / artikelnummer
 Volgens artikelnummer / datum
 Volgens groep / artikelnummer / datum
Selectiecriteria
Volgende velden moeten doorlopen worden :
Van klantnummer … tot … (actief bij K)
Hier vul je de boven- en ondergrens in van de klanten die in aanmerking komen voor
de afdruk. De uitgaande artikels van de klanten waarvan het klantennummer
hiertussen valt wordt afgedrukt. Via F4 komt U in het overzicht en kan U een keuze
maken.
Van vertegenwoordiger .. tot vertegenwoordiger .. (actief bij V)
Indien U kiest voor afdrukken volgens vertegenwoordiger, komt U in dit veld terecht.
Geef hier de vertegenwoordigernummers in waarmee PYA de afdruk uitgaande artikels
van de klanten moet starten en eindigen. Via F4 komt U in het overzicht en kan U een
keuze maken.
Van leverancier .. tot leverancier .. (actief bij K)
Indien U kiest voor afdrukken volgens klant, komt U in dit veld terecht. Geef hier de
leveranciersnummers in waarmee PYA de afdruk uitgaande artikels van de klanten
moet starten en eindigen. Via F4 komt U in het overzicht en kan U een keuze maken.
Van artikel .. tot artikel ..
Geef hier de artikelnummers in waarmee PYA de afdruk uitgaande artikels van de
klanten moet starten en eindigen. Via F4 komt U in het overzicht en kan U een keuze
maken.
Van groep .. tot groep ..
Geef hier de groepen in waarmee PYA de afdruk uitgaande artikels van de klanten
moet starten en eindigen. Via F4 komt U in het overzicht en kan U een keuze maken.
Van filiaal .. tot filiaal ..
Geef hier de groepen in waarmee PYA de afdruk uitgaande artikels van de klanten
moet starten en eindigen. Via F4 komt U in het overzicht en kan U een keuze maken.
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Afdrukken uitgaande artikels per klant/Vertegenwoordiger (P2790)
Specificaties

(vervolg)

Van document .. tot document ..
Geef hier de documenten in waarmee PYA de afdruk uitgaande artikels van de klanten
moet starten en eindigen. Via F4 komt U in het overzicht en kan U een keuze maken.
Van datum .. tot datum ..
Geef hier de documentdatums van de documenten in waarmee PYA de afdruk
uitgaande artikels van de klanten moet starten en eindigen.
Opties
Hier kies je extra voorwaarden.
Filiaal (Blanco : alle filialen) ..
In dit veld kies je een filiaal. Het filiaal dat je hier ingeeft moet bestaan in het programma P1415 Beheer filialen. Indien je een filiaal ingeeft zullen alleen de verkoopsstatistieken voor dat filiaal afgedrukt worden. Wens je de statistieken van alle filialen
dan laat je dit veld blanco.
Seizoen ..
Voor seizoensgebonden artikelen kan u een afdruk per seizoen maken.
Blanco: Alle seizoenen worden in de afdruk opgenomen.
Detaillijnen gewenst (

/

)

In dit veld kies je voor gedetailleerde statistieken of voor statistieken met subtotalen.
Detaillijnen gewenst =
: De verkoopsstatistieken zijn zeer gedetailleerd. Je krijgt
een overzicht met volgende gegevens:

Detaillijnen gewenst =

De verkoopsstatistieken vermelden alleen subtotalen per geselecteerd onderwerp. Afhankelijk van uw selectiekeuze krijg je andere berekeningen van de totalen.
Afdrukken indien stock = 0 (

/

)

De artikelmutaties worden automatisch afgedrukt indien de voorraad van dit artikel „0‟
is.
Verkoopprijzen incl. BTW(

/

)

In dit veld bepaal je of de prijzen inclusief of exclusieve BTW afgedrukt worden.
Al deze velden moeten doorlopen worden maar moeten niet specifiek ingevuld worden.
Indien je een beperkte lijst wil dien je deze velden in vullen zodat je een gefilterde afdruk
krijgt met enkel die klanten die aan uw criteria voldoen.
Opgelet: Je moet steeds de bovengrens (“tot …” ) ingeven!
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Afdrukken uitgaande artikels per klant/Vertegenwoordiger (P2790)
Afdrukvoorbeeld
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Raadplegen uitgaande artikels per klant/Vertegenwoordiger (P2791)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel zie je de kassaverkoop per ticket, klant, datum, groep en
artikel.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met


Van tot datum

Zoeken volgens

Ticketten

Totalen volgens

-
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Raadplegen uitgaande artikels per klant/Vertegenwoordiger (P2791)
Specificaties
A. Velden
Zoeken volgens
Zoeken volgens kan men op alle sorteringen (in rood vermeld) van de tabel.
 Documentnummer
 Klant
 Leveringsdatum
 Groep
 Artikel
Datum Van … tot …
Hier vul je de boven- en ondergrens in van de documentdatum die in aanmerking
komen voor de raadpleging.
Tabel
Volgende gegevens worden in de tabel opgelijst.

Totalen
Totalen per klant.
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Verwerking kassa locale verkopen (P2792)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel kan je de verwerking ???.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Selectie kassa

Kassa

Selectie

Van tot datum

Bestanden

-
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Facturatie
Basisprincipe
In dit hoofdstuk leer je hoe je:
 Facturen / creditnota‟s aanmaakt, wijzigt, verwijdert en afdrukt
 Doorgeboekte facturen / creditnota‟s kan afdrukken
 Facturen / creditnota‟s doorboekt naar de boekhouding
 De facturatie gegevens op diskette voor de boekhouder plaatst
 De facturatie gegevens, die je teruggekregen hebt van de boekhouder terugplaatst
 Openstaande documenten afpunten
 Aanmaningsbrieven afdrukken

P
P
P
P
P
P
P

2810
2820
2825
2830
2840
2850
2860

Facturatie
Verkorte facturatie
Snel facturatie
Afdrukken facturen / creditnota‟s
Afdrukken controlelijst facturen/creditnota‟s
Opname facturen/ creditnota‟s in de boekhouding
Aanmaken/inlezen diskette facturatie gegevens

329
341
349
351
355
357
361
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Facturatie (P2810)
Basisprincipe
Met deze programmaonderdelen creëer, wijzig en verwijder je facturen.
De uitgebreide en de verkorte facturatie worden hier samen behandeld omdat beide programma‟s ongeveer dezelfde werkwijze hebben.
De facturatie kan nog vereenvoudigd worden door er de module “BARCODE” aan te koppelen. Indien je werkt met een barcode scanner of leespen kunnen de artikels ingelezen
worden aan de hand van de barcode. Werk je met een draagbare barcodescanner kan je
de artikels in de winkel inlezen en in de facturatie opnemen met één druk op de knop.
De modules “Orderbeheer klanten”, “Verzamelfacturatie”, “Kassaverkopen”, “Geboortelijsten” en “Contractenbeheer” kunnen aan de facturatie gekoppeld worden.
Orderbeheer klanten
Indien de klant artikels besteld heeft kan deze bestelbon in de facturatie opgenomen worden. Hierdoor hoeven de artikels niet steeds opnieuw ingegeven worden.
De gegevens kunnen van offerte tot factuur overgenomen en gewijzigd worden. Zie
de handleiding “Orderbeheer klanten” voor meer uitleg.
Verzamel facturatie
De bestelbonnen en leverbonnen van een bepaalde klant voor hetzelfde leveradres
kunnen gebundeld worden tot één factuur. De factuur vermeldt het bonnummer,
datum en de referentie zodat je klant alle nodige verwijzingen heeft. Zie de handleiding “Orderbeheer klanten” voor meer uitleg.
Kassaverkopen
De verkoop die via de kassa ingevoerd zijn kunnen in de facturatie opgenomen
worden via een interne factuur.
Indien de klant opteert voor een leverbon en een verzamelfactuur op het einde van
de maand dan komt de factuur via het orderbeheer in de facturatie terecht. Opteert
hij voor een directe factuur dan gaat deze verkoop onmiddellijk naar de facturatie.
Zie de handleiding “Kassaverkopen” voor meer uitleg.
Geboortelijsten
De geboortelijsten kunnen via de kassaverkopen opgenomen worden in de facturatie. De bepalingen die gelden voor de kassaverkoop zijn hier vanzelfsprekend van
toepassing. Zie de handleiding “Kassaverkopen” en “Geboortelijsten” voor meer uitleg.
Contractenbeheer
In het contractenbeheer kan je de opdracht geven de facturen te maken aan de
hand van de contracten. PYA overloopt de openstaande contracten en zal waar nodig een factuur creëren. Zie de handleiding “Contractenbeheer” voor meer uitleg.
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Facturatie (P2810)
Schematische voorstelling van de facturatie

Geboortelijst

Input

Geboortelijsten P2510
P2710

Input

Kassaverkopen P2710

Kassaverkopen

P2740
Aanmaken interne facturen

Contractenbeheer
 Maandelijks
 Kwartaal
 Jaarlijks

P2710
Aanmaken facturen
vanuit kassa

Input

Contractenbeheer P2610
Input

P2640
Aanmaken interne facturen

Orderbeheer klanten

Offerte
P2411

Input

Order P2411

P2416

Input

P2415
Opname
Levering
P2413
bestlbon

Opname documenten in facturatie

Verzamel facturatie P2416
Input

Facturatie

FACTURATIE P2810 & P2820
Controle factuur
Opname factuur in
de boekhouding
2

BOEKHOUDING
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Facturatie (P2810)
De facturatie bestaat uit 3 schermen die doorlopen moeten worden.


Klant- en algemene gegevens



Detail document



Afsluit- en betalingsgegevens

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



ID

Tabbladen
Klant

Detaillijnen

Lay out
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Facturatie (P2810)
Specificaties
A. ID

Dagboek  en Omschrijving
In deze velden bepaal je het dagboek waarin de factuur opgenomen wordt.
De dagboekcode die je in het programma P9120 Beheer gebruikers aan de gebruiker
gekoppeld hebt wordt hier voorgesteld. Je kan overtypen maar het dagboek dat je hier
ingeeft moet bestaan in het programma P9410 Hulpprogramma‟s dagboeken
De dagboekcode is vooral belangrijk als je de module boekhouding gebruikt. Als de
facturen opgenomen worden in de boekhouding zullen ze opgenomen worden in het
dagboek dat je hier ingeeft.
U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Type (document F/C)
In dit veld bepaal je het document type : Factuur of Creditnota. PYA stelt standaard
een factuur voor.
Pro forma (
/ )
In dit veld kan je kiezen voor een pro forma document.
: PYA verwerkt het document als een pro forma document.
: PYA verwerkt het document als een gewoon document.
Pro forma nummer of Documentnummer
In deze velden stelt PYA standaard het eerstvolgende documentnummer voor.
Type = F : PYA stelt het laatst gebruikte documentnummer + 1 voor facturen voor.
Type = C : PYA stelt het laatst gebruikte documentnummer + 1 voor creditnota‟s voor.
De nummering van de facturatie kan aangepast worden in het programma P9310
Hulpprogramma‟s Stock, facturatie orders : Dagboeken.
Met <F4> krijg je een overzicht van de documenten die nog niet doorgeboekt zijn naar
de boekhouding en die aan de geselecteerde dagboekcode gekoppeld werden. Indien
je hier een documentnummer uitkiest verschijnen de gegevens van dat document op
het scherm en kan je de gegevens wijzigen.
Opgepast : Indien je een bestaand document geopend hebt dan moet dit document
opnieuw afgedrukt worden. Als dit niet gebeurt dan zal dit document niet in de
boekhouding opgenomen kunnen worden.
Tip 1 : Creëer nooit hiaten in de nummering tenzij dit verantwoord is.
Vb. :

Laatste nummer in 1998

: 9801068

Eerste nummer in 1999

: 9900001

Tip 2 : Laat geen hiaten om deze achteraf in te vullen. Je riskeert documenten te
vergeten.
Tip 3 : Indien je het laatst ingegeven document verwijderd hebt en je wil niet
onmiddellijk verdergaan met boeken kan je de nummering terugzetten in het
programma P9310 Hulpprogramma‟s Stock, facturatie orders : Dagboeken.

332/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Facturatie (P2810)
Specificaties
B. Klant

(vervolg)

Klantnummer en naam, adres, BTW, BTW type
en telefoon
In deze velden (Klantnummer & Naam) vermeld je
de klant aan wie je het document opstelt. De
klant die je hier ingeeft moet bestaan in het
programma P1110 Beheer klanten. Informatief
worden hieronder het klantadres, het BTWnummer
telefoonnummer weergegeven.

en

–type

en

zijn/haar

U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen.
Vertegenwoordiger (nummer en naam)
In deze velden vul je de vertegenwoordiger in die verantwoordelijk is voor de klant of
die de verkoop gerealiseerd heeft. De vertegenwoordiger die je hier ingeeft moet
bestaan in het programma P1210 Beheer vertegenwoordigers.
Indien in de klantenfiche in het programma P1110 Beheer klanten in het tabblad
“Facturatie” een vertegenwoordiger aan de klant gekoppeld werd zal deze hier
voorgesteld worden. Je kan overschrijven.
U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Filiaal
In dit veld verwijs je naar het filiaal waaruit je artikels wil verkopen. Het filiaal dat je
hier ingeeft moet bestaan in het programma P1415 Filialen.
Filiaal invullen : Alleen de artikels van dat filiaal kunnen via deze kassa verkocht
worden.
Filiaal blanco : Alle artikels van alle filialen kunnen via deze kassa verkocht worden.
U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
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Facturatie (P2810)
Specificaties

(vervolg)

C. Leveringsadres

(tabblad)

Verzendcode en Naam
In deze velden verwijs je het leveringsadres van
de klant.
Soorten verzendcodes :


Klantgebonden verzendcode
Adrescode = alfanumerieke code niet beginnend met “”
Deze codes kunnen gecreëerd worden in het programma P1150 Beheer
leveringsadressen waarbij je verwijst naar een bepaalde klant of via <F3> in het
blanco veld “Verzendcode”



Verzendcode gebruiker
Adrescode = “”
De adresgegevens van het dossier worden overgenomen. Deze vind je in het
programma P9240 Beheer bedrijfsgegevens.



Algemene verzendcode
Adrescode = “X” (met X = een letter of cijfer naar keuze)
Hier kan je de adresgegevens van een derde partij (bv : transportbedrijf)
ingeven. Deze codes kunnen geraadpleegd worden door in het veld
“Verzendcode” een code in te typen met een “X” (met X = een letter of cijfer
naar keuze). Met <F3> voeg je codes toe.
Opgelet : zorg dat je hierbij het scherm hebt waarbij niet verwezen wordt naar
een klant.

U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Adres, postcode, gemeente & land
In deze velden vult u de gegevens van het leveringsadres in.
Google maps
Indien u deze toets
indrukt krijgt u een
kaart
waar
het
leveringsadres
zich
bevindt.
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Facturatie (P2810)
Specificaties (vervolg)
D. Betaalcondities (tabblad)
Betaalcondities
In deze velden wordt de betalingsconditie die je
overeengekomen
bent
met
je
klant
overgenomen uit de klantenfiche, programma P1110 Beheer klanten.
U kan overschrijven maar de betalingsconditie die je hier invult moeten bestaan in het
programma P9260 Beheer algemene parameters.
Tip 1 : Indien je dit veld correct invult, kan je je klanten opvolgen zodat je op tijd
betaald wordt.
Documentdatum
In het dit veld vermeld je de documentdatum in. PYA neemt standaard de
systeemdatum over.
Vervaldatum
In dit veld berekent PYA de vervaldatum van het document aan de hand van de
betalingsconditie die je invulde. Je kan deze overtypen. Standaart vult PYA de
documentdatum in.
Leverdatum
Dit is datum waarop de artikels geleverd moeten worden. PYA vult hier standaard de
documentdatum in.
Prijslijst en Tarief
In dit veld (Prijslijst) bepaal je de prijslijst die gebruikt wordt voor deze klant. De
prijslijst moet reeds bestaan in het programma P2331 Definities prijslijsten en er moet
een prijsafspraak aan deze prijslijst gekoppeld zijn via de programma‟s P2333 tot
P2337 naargelang de aard van de prijsafspraak.
Aan de prijslijstcode kunnen verschillende prijsafspraken gekoppeld worden waaruit
PYA per artikel automatisch de voordeligste oplossing voor de klant zal berekenen.
De prijslijst kan gekoppeld worden aan een klant, promotieactie of muntcode.
Meer uitleg hierover vind je bij de bespreking van dit programmaonderdeel.
In dit veld (Tarief) bepaal je welke van de vier verkoopprijzen uit het programma
P4111 Beheer artikels standaard voorgesteld wordt.
Medecontractant (
/ )
In dit veld bepaal je of de klant valt onder het stelsel van de Medecontractant.
als de klant BTW-plichtig is én indien hij je, als geregistreerd aannemer,
landbouwer, … werken in onroerende staat laat uitvoeren. (Zie KB nr.1 art. 20 van 29
december 1992 m.b.t. de regeling voor de voldoening van de belasting over de
toegevoegde waarde). De documenten die je opstuurt naar deze klant moeten
volgende vermelding bevatten : “ BTW te voldoen door de medecontractant volgens
KB nr.1 art. 20 “.
Muntcode en Koers
In dit veld wordt de muntcode overgenomen van de klant uit de klantenfiche,
programma P1110 Beheer klanten. De bijbehorende koers wordt gehaald uit het
programma P9220 Vreemde munten.
U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om bestaande codes te raadplegen. Er kunnen hier geen nieuwe codes gecreëerd
worden.
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Facturatie (P2810)
Specificaties

(vervolg)

Documentkorting
In dit veld bepaal je of de klant geniet van een korting op het volledige document.
Indien in de klantenfiche in het programma P1110 Beheer klanten in het tabblad
“Facturatie” een documentkorting aan de klant gekoppeld werd zal deze hier
voorgesteld worden. Je kan deze overschrijven.
Disconto (
/ ) en Discontopercentage
In deze velden bepaal je of de klant geniet van een discontokorting op het document
en hoeveel die bedraagt. Indien in de klantenfiche in het programma P1110 Beheer
klanten in het tabblad “Facturatie” een discontokorting aan de klant gekoppeld werd
zal deze hier voorgesteld worden. Je kan overschrijven.

E. Divers

(tabblad)

Onze referentie en Uw referentie
In deze velden vul je de referenties van de factuur in. Hier kan je dus verwijzen naar de documenten of gesprekken die leidden tot de factuur.
Deze informatie kan op de bon afgedrukt worden als zij voorzien werden in de lay-out
in het programma P9510 Documentenopmaak.
Commentaar
In het veld “Commentaar” kan je een korte omschrijving van het document invullen.
Deze informatie kan op de bon afgedrukt worden als zij voorzien werden in de lay-out
in het programma P9510 Documentenopmaak.

F. Nota

(tabblad)

Nota
Hier ben je vrij een nota te vermelden.

Wanneer al deze gegevens ingevuld zijn, vraagt PYA of alles juist is.
aanklikt, springt PYA terug naar het eerste veld. Wanneer u
verder naar het volgende deel van het scherm.

Indien u
aanduidt, gaat PYA
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Facturatie (P2810)
Specificaties (vervolg)
G. Detail artikels

Lijnnummer
De lijnnummering gebeurt door PYA. Deze nummering heeft enkel tot doel je aan te
geven hoeveel lijnen je reeds ingegeven hebt of waar je je bevindt.
De cursor komt automatisch op de eerstvolgende vrije lijn terecht.
Artikel & omschrijving
In deze velden verwijs je naar de unieke artikelcombinatie Artikelnummer – Filiaal van
de artikelfiche, programma P1411 Beheer artikels of T1411 Beheer artikels (Textiel).
Je kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Geleverd
In dit veld vul je het bestelde of geleverde aantal of gewicht en het gewicht of aantal
in backorder in. Afhankelijk van de aard van de voorraad van het artikel in het tabblad
“STOCK” in het programma P1411 Beheer artikels zal je deze velden moeten invullen.
Tarief
In dit veld bepaal je welke van de 4 verkoopprijzen geldt. De tariefcode die je aan de
klant koppelde in het programma P1110 Beheer klanten zal hier voorgesteld worden.
Je kan steeds overschrijven.
Prijs
Hier wordt de verkoopprijs van het artikel weergegeven. Afhankelijk van het gekozen
tarief verkrijg je één van de vier verkoopprijzen uit de artikelfiche, programma P1411
Beheer artikels. Indien verwezen werd naar een offerte of bestelbon wordt de
verkoopprijs die daar ingevuld werd overgenomen. Voor artikels die niet in de bon
opgenomen werden wordt de huidige verkoopprijs, die in de artikelfiche staat,
weergegeven, rekening houdend met de prijsafspraken (P2333 tot P2336).
Korting
In het veld “Korting” wordt het kortingspercentage weergegeven. Indien je in de
programma‟s P2333 tot P2336 in verband met Prijsafspraken een korting toekende
aan de klant of het artikel dan zal dit kortingspercentage hier weergegeven worden.
Indien je niet werkt met de prijsafspraken en je wil toch een korting aan de klant
toekennen dan kan je steeds het kortingspercentage ingeven.
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Facturatie (P2810)
Specificaties

(vervolg)

Extra gegevens
In het veld “Extra gegevens” kan je volgend scherm opvragen.

De gegevens die hier weergegeven worden, kunnen eventueel overschreven worden.
Deze wijzigingen gelden enkel voor dit specifieke artikel op deze facturen.
Definitieve wijzigingen doet u in het programma P1411 Beheer artikels.
Leveringsdag (voorbeeld extra gegevens)
In het veld “Leveringsdag” toont PYA de leveringstermijn die je in het artikelfiche, programma P1411 Beheer artikels, aan het artikel koppelde. Je kunt deze wijzigen. Je
kunt verschillende leveringen per lijn invoeren.
Met dit gegeven geef je klant de datum waarop alle artikels binnen zullen zijn en geleverd kunnen worden.
Info(rmatie) artikels
Na ingaven van het artikelnummer of de artikelomschrijving kan je onderaan het
scherm, in het derde deel (Info artikel), volgende informatie terugvinden:






Eenheid in/uit
Aant./verpakking in/uit
Barcode
Locatie
Stock
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Facturatie (P2810)
Specificaties

(vervolg)

H. Acties
Vaste mededeling
Vaste mededeling toevoegen.
Artikel dat niet opgenomen is in het artikelfiche
Artikel toevoegen dat niet opgenomen is in het artikelfiche.
Document afgewerkt
Document wegschrijven.
Afdrukken document
Afdrukken document met gekozen lay-out.
Klantenstaat
Klantenstaat consulteren. Indien boekhouding geïnstalleerd is.
Statistieken
Artikelmutaties consulteren.
Serienummers
Serienummers consulteren.
Betaling
Betalingen uitvoeren op gekozen document.
Bij betaling in financieel als kas verwerkt.
Afdrukvoorbeeld
Afdrukvoorbeeld van gekozen document. Indien gewenst doormailen of afdrukken.
Hier bepaal je de lay-out van de factuur.
Scanner
Scanner activeren. Barcodes van artikels scannen.
Barcodes worden omgezet naar artikel nummers.
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Commentaar
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Verkorte Facturatie (P2820)
Basisprincipe
De verkorte facturatie bestaat uit 4 delen die doorlopen moeten worden.


ID



Klant- en algemene gegevens



Betaalcondities & datum document



Detail document

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



ID

Betaalcondities
Klant

Detaillijnen

Lay out

-

341/362
Versie 11/01

03_PYA-CommercieelBeheer.doc

6/10/2011

Dit document blijft eigendom van de Auteur, niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, met gelijk welk middel zonder schriftelijke toestemming van de Auteur
.

Verkorte Facturatie (P2820)
Specificaties
A. ID

Dagboek  en Omschrijving
In deze velden bepaal je het dagboek waarin de factuur opgenomen wordt.
De dagboekcode die je in het programma P9120 Beheer gebruikers aan de gebruiker
gekoppeld hebt wordt hier voorgesteld. Je kan overtypen maar het dagboek dat je hier
ingeeft moet bestaan in het programma P9410 Hulpprogramma‟s dagboeken
De dagboekcode is vooral belangrijk als je de module boekhouding gebruikt. Als de
facturen opgenomen worden in de boekhouding zullen ze opgenomen worden in het
dagboek dat je hier ingeeft.
U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Type (document F/C)
In dit veld bepaal je het document type : Factuur of Creditnota. PYA stelt standaard
een factuur voor.
Pro forma (
/ )
In dit veld kan je kiezen voor een pro forma document.
: PYA verwerkt het document als een pro forma document.
: PYA verwerkt het document als een gewoon document.
Pro forma nummer of Documentnummer
In deze velden stelt PYA standaard het eerstvolgende documentnummer voor.
Type = F : PYA stelt het laatst gebruikte documentnummer + 1 voor facturen voor.
Type = C : PYA stelt het laatst gebruikte documentnummer + 1 voor creditnota‟s voor.
De nummering van de facturatie kan aangepast worden in het programma P9310
Hulpprogramma‟s Stock, facturatie orders : Dagboeken.
Met <F4> krijg je een overzicht van de documenten die nog niet doorgeboekt zijn naar
de boekhouding en die aan de geselecteerde dagboekcode gekoppeld werden. Indien
je hier een documentnummer uitkiest verschijnen de gegevens van dat document op
het scherm en kan je de gegevens wijzigen.
Opgepast : Indien je een bestaand document geopend hebt dan moet dit document
opnieuw afgedrukt worden. Als dit niet gebeurt dan zal dit document niet in de
boekhouding opgenomen kunnen worden.
Tip 1 : Creëer nooit hiaten in de nummering tenzij dit verantwoord is.
Vb. :

Laatste nummer in 1998

: 9801068

Eerste nummer in 1999

: 9900001

Tip 2 : Laat geen hiaten om deze achteraf in te vullen. Je riskeert documenten te
vergeten.
Tip 3 : Indien je het laatst ingegeven document verwijderd hebt en je wil niet
onmiddellijk verdergaan met boeken kan je de nummering terugzetten in het
programma P9310 Hulpprogramma‟s Stock, facturatie orders : Dagboeken.
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Verkorte Facturatie (P2820)
Specificaties
B. Klant

(vervolg)

Klantnummer en naam, adres, BTW, BTW type
en telefoon
In deze velden (Klantnummer & Naam) vermeld je
de klant aan wie je het document opstelt. De
klant die je hier ingeeft moet bestaan in het programma P1110 Beheer klanten.
Informatief worden hieronder het klantadres, het BTWnummer en –type en zijn/haar
telefoonnummer weergegeven.
U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen.
Vertegenwoordiger (nummer en naam)
In deze velden vul je de vertegenwoordiger in die verantwoordelijk is voor de klant of
die de verkoop gerealiseerd heeft. De vertegenwoordiger die je hier ingeeft moet
bestaan in het programma P1210 Beheer vertegenwoordigers.
Indien in de klantenfiche in het programma P1110 Beheer klanten in het tabblad
“Facturatie” een vertegenwoordiger aan de klant gekoppeld werd zal deze hier
voorgesteld worden. Je kan overschrijven.
U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Onze referentie en Uw referentie
In deze velden vul je de referenties van de factuur in. Hier kan je dus verwijzen naar
de documenten of gesprekken die leidden tot de factuur.
Deze informatie kan op de bon afgedrukt worden als zij voorzien werden in de lay-out
in het programma P9510 Documentenopmaak.
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Verkorte Facturatie (P2820)
Specificaties

(vervolg)

C. Betaalcondities
Betaalcondities
In deze velden wordt de betalingsconditie die je
overeengekomen bent met je klant overgenomen
uit de klantenfiche, programma P1110 Beheer klanten.
U kan overschrijven maar de betalingsconditie die je hier invult moeten bestaan in het
programma P9260 Beheer algemene parameters.
Tip 1 : Indien je dit veld correct invult, kan je je klanten opvolgen zodat je op tijd
betaald wordt.
Documentdatum
In het dit veld vermeld je de documentdatum in. PYA neemt standaard de
systeemdatum over.
Vervaldatum
In dit veld berekent PYA de vervaldatum van het document aan de hand van de
betalingsconditie die je invulde. Je kan deze overtypen. Standaart vult PYA de
documentdatum in.
Tarief
In dit veld bepaal je welke van de vier verkoopprijzen uit het programma P4111
Beheer artikels standaard voorgesteld wordt.
Medecontractant (
/ )
In dit veld bepaal je of de klant valt onder het stelsel van de Medecontractant.
als de klant BTW-plichtig is én indien hij je, als geregistreerd aannemer,
landbouwer, … werken in onroerende staat laat uitvoeren. (Zie KB nr.1 art. 20 van 29
december 1992 m.b.t. de regeling voor de voldoening van de belasting over de
toegevoegde waarde). De documenten die je opstuurt naar deze klant moeten
volgende vermelding bevatten : “ BTW te voldoen door de medecontractant volgens
KB nr.1 art. 20 “.
Documentkorting
In dit veld bepaal je of de klant geniet van een korting op het volledige document.
Indien in de klantenfiche in het programma P1110 Beheer klanten in het tabblad
“Facturatie” een documentkorting aan de klant gekoppeld werd zal deze hier
voorgesteld worden. Je kan deze overschrijven.
Disconto (
/ ) en Discontopercentage
In deze velden bepaal je of de klant geniet van een discontokorting op het document
en hoeveel die bedraagt. Indien in de klantenfiche in het programma P1110 Beheer
klanten in het tabblad “Facturatie” een discontokorting aan de klant gekoppeld werd
zal deze hier voorgesteld worden. Je kan overschrijven.

Wanneer al deze gegevens ingevuld zijn, vraagt PYA of alles juist is.
aanklikt, springt PYA terug naar het eerste veld. Wanneer u
verder naar het volgende deel van het scherm.

Indien u
aanduidt, gaat PYA
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Verkorte Facturatie (P2820)
Specificaties (vervolg)
D. Detail artikels

Lijnnummer
De lijnnummering gebeurt door PYA. Deze nummering heeft enkel tot doel je aan te
geven hoeveel lijnen je reeds ingegeven hebt of waar je je bevindt.
De cursor komt automatisch op de eerstvolgende vrije lijn terecht.
Artikel & omschrijving
In deze velden verwijs je naar de unieke artikelcombinatie Artikelnummer – Filiaal van
de artikelfiche, programma P1411 Beheer artikels of T1411 Beheer artikels (Textiel).
Je kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Geleverd
In dit veld vul je het bestelde of geleverde aantal of gewicht en het gewicht of aantal
in backorder in. Afhankelijk van de aard van de voorraad van het artikel in het tabblad
“STOCK” in het programma P1411 Beheer artikels zal je deze velden moeten invullen.
Tarief
In dit veld bepaal je welke van de 4 verkoopprijzen geldt. De tariefcode die je aan de
klant koppelde in het programma P1110 Beheer klanten zal hier voorgesteld worden.
Je kan steeds overschrijven.
Prijs
Hier wordt de verkoopprijs van het artikel weergegeven. Afhankelijk van het gekozen
tarief verkrijg je één van de vier verkoopprijzen uit de artikelfiche, programma P1411
Beheer artikels. Indien verwezen werd naar een offerte of bestelbon wordt de
verkoopprijs die daar ingevuld werd overgenomen. Voor artikels die niet in de bon
opgenomen werden wordt de huidige verkoopprijs, die in de artikelfiche staat,
weergegeven, rekening houdend met de prijsafspraken (P2333 tot P2336).
Korting
In het veld “Korting” wordt het kortingspercentage weergegeven. Indien je in de
programma‟s P2333 tot P2336 in verband met Prijsafspraken een korting toekende
aan de klant of het artikel dan zal dit kortingspercentage hier weergegeven worden.
Indien je niet werkt met de prijsafspraken en je wil toch een korting aan de klant
toekennen dan kan je steeds het kortingspercentage ingeven.
Extra gegevens
Zie P2810 voor verdere uitleg
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Verkorte Facturatie (P2820)
Specificaties

(vervolg)

E. Acties
Vaste mededeling
Vaste mededeling toevoegen.
Artikel dat niet opgenomen is in het artikelbestand
Artikel toevoegen dat niet opgenomen is in het artikelbestand.
Document afgewerkt
Document wegschrijven.
Afdrukken document
Afdrukken document met gekozen lay-out.
Betaling
Betalingen uitvoeren op gekozen document.
Afdrukvoorbeeld
Afdrukvoorbeeld van gekozen document.
Hier bepaal je de lay-out van de factuur.
Scanner
Scanner activeren. Barcodes van artikels scannen.
Barcodes worden omgezet naar artikel nummers.
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Verkorte Facturatie (P2820)
Specificaties

(vervolg)

F. Verschillen Gewone facturatie en Verkorte facturatie
Gewone facturatie P2810

Verkorte facturatie P2820

Verwijzing naar orderbon of leverbon

Mogelijkheid is voorzien

Niet mogelijk

Verzendadres of leveradres ingeven

Mogelijkheid is voorzien

Niet mogelijk

Koppeling vertegenwoordiger

De vertegenwoordiger uit het klantenfiche wordt voorgesteld.

De vertegenwoordiger uit het klantenfiche wordt overgenomen.

Deze kan gewijzigd worden.

Deze kan niet gewijzigd worden.

Kortingen

Documentkorting

Discontokorting

De kortingen uit het klantenfiche worden voorgesteld.

De kortingen uit het klantenfiche worden overgenomen.

Deze kunnen gewijzigd worden.

Deze kunnen gewijzigd worden.

Medecontractant

De instelling van het klantenfiche wordt
voorgesteld.

De instelling van het klantenfiche wordt
overgenomen.

Deze kan gewijzigd worden.

Deze kan gewijzigd worden.

De prijslijst en het tarief uit het klantenfiche worden voorgesteld.

De prijslijst en het tarief uit het klantenfiche worden overgenomen.

Deze kunnen gewijzigd worden.

Deze kunnen niet gewijzigd worden.

De betalingsconditie van het klantenfiche wordt voorgesteld.

De betalingsconditie van het klantenfiche wordt overgenomen

Deze kunnen gewijzigd worden.

Deze kan gewijzigd worden.

De systeemdatum wordt voorgesteld.

De systeemdatum wordt overgenomen.

U kunt wijzigen.

U kunt wijzigen.

De vervaldatum wordt berekend aan de
hand van de betalingsconditie van het
klantenfiche.

De vervaldatum wordt berekend aan de
hand van de betalingsconditie van het
klantenfiche.

Deze kan gewijzigd worden.

Deze kan gewijzigd worden.

De verwijzing naar een specifiek filiaal
is mogelijk.

De verwijzing naar een specifiek filiaal
is niet mogelijk.

In het detail van het document wordt
steeds dit filiaal voorgesteld.

Alle artikels van alle filialen kunnen in
het detail van het document geraadpleegd en verkocht worden.

Prijslijstcode en tarief

Betalingscondities

Documentdatum
Vervaldatum

Filiaal

U kunt alle artikels van alle filialen
raadplegen en verkopen.
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Snel Facturatie (P2825)
Basisprincipe
Dit is een veredelde kassa.
Genereert altijd een factuur.
Men moet altijd een klant kiezen.
De factuur wordt beëindigd met een afdruk van de factuur.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Kassa
Factuur actief

Kiezen
artikels

Detaillijnen

-
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Afdrukken van facturen (P2830)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdelen druk je de facturen of creditnota‟s af die nog niet doorgeboekt werden naar de boekhouding evenals facturen of creditnota‟s afdrukken die al
doorgeboekt werden naar de boekhouding
Opgepast: Documenten die niet afgedrukt werden kunnen niet in de boekhouding opgenomen worden. Indien je wilt vermijden dat bepaalde documenten niet doorgeboekt worden kan je deze eerst afdrukken op het scherm of op de printer voordat je het doorboekingsprogramma opstart.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met


Afgedrukt

Betaald

ID

Facturen
selecteren
factuur

Detaillijnen factuur

Lay out

-
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Afdrukken van facturen (P2830)
Specificaties
A. Velden
Dagboekcode
Hier verwijs je naar het dagboek waarin de facturen die je wil afdrukken opgenomen
zijn. De dagboekcode die je hier ingeeft moet bestaan in het programma P9410
Hulpprogramma‟s dagboeken.
U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Steeds een exemplaar (
???

/

)

Afdrukken van
Hier maak je een keuze tussen
 Facturen
 creditnota‟s
 Facturen (historiek)
 Creditnota‟s (historiek).
Indien je alles wil afdrukken moet je verschillende afdrukopdrachten opstarten.
PYA stelt standaard steeds facturen voor.
Opgepast : Voorzichtig zijn men kan in één run alle facturen afdrukken!
Selectie af te drukken items

Selecteer
in
dit
overzicht
welke
facturen
je
wenst
af
te
drukken.
Dit kan je door in de eerste kolom, op de rij van de gewenste factuur te klikken, of
door middel van volgende knoppen
facturen te selecteren.
Je kan elke factuur onderaan het scherm gedetailleerd bekijken.
Opgepast : Voorzichtig zijn men kan in één run alle facturen afdrukken!
Tot(aal) (aantal) doc(umenten)
Het totaal aantal facturen of creditnota‟s in de lijst.
Tot(aal) (aantal) (ge)select(eerde) (documenten)
Het totaal aantal geselecteerde facturen of creditnota‟s in de lijst.
Tot excl., Tot. BTW & Tot. Incl.
PYA toont de cumulatieve waarde van alle facturen of creditnota‟s
(naargelang uw keuze), Exclusief BTW + Totale BTW-waarde = Waarde
inclusief BTW.
Verwijderen
PYA slaat alle aangemaakte facturen & creditnota‟s op in een
historiek indien parameter (P9320) ”Historiek bijhouden
(facturen na verwerking)” actief is tijdens het doorboeken
van de facturen. U kan elementen uit deze historiek
verwijderen

dmv

deze

toets

.

Selecteer

documenten die u wenst te wissen, en klik vervolgens op

alle
.
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Afdrukken van facturen (P2830)
Specificaties

(vervolg)

Afdrukvoorbeeld & afdrukken
Met de previewtoets
of creditnota‟s opvragen.

kan u een afdrukvoorbeeld van alle geselecteerde facturen

Vanuit het nieuwe scherm dat zich opent, kan u afdrukken of doormailen .
U kan ook rechtstreeks printen door op deze toets

te klikken.

Actieve (document) lay-out
In ditveld kies je de lay-out voor de afdruk van de factuur. De factuur lay-out die je
specificeerde in het programma P9150 Systeemparameters wordt hier voorgesteld. Je
kan steeds overtypen. U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE
PRINCIPES” beschreven staan, om bestaande codes te raadplegen. Er kunnen hier
geen nieuwe codes gecreëerd worden.
Indien de velden correct ingevoerd zijn krijg je de gegevens die voldoen aan de door je
bepaalde criteria.
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Afdrukken controlelijst facturen/creditnota‟s (P2840)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel druk je een controlelijst van de facturen of creditnota‟s af
die nog niet doorgeboekt werden naar de boekhouding.
De controlelijst bevat volgende gegevens:


Documentgegevens
o Documentnummer
o Documentdatum
o Klantnummer en –naam
o Afgedrukt J/N
o Type document F(actuur) / C(reditnota)



Artikelgegevens
o Filiaal
o Artikelnummer en –omschrijving
o Aantal en / of gewicht
o Verkoopprijs locaal
o Muntcode en koers
o Verkoopprijs VM
o BTW percentage
o Grootboekrekening, kostenplaats en kostensoort

De lijst wordt vooral gebruikt om de facturen te controleren voordat ze doorgeboekt worden naar de boekhouding.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Afdrukken van

Opties

Dagboek

Selectie criteria

Printer

-
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Afdrukken controlelijst facturen/creditnota‟s (P2840)
Specificaties
A. Velden
Afdrukken van
Hier maak je een keuze tussen facturen of creditnota‟s. Indien je beide wil afdrukken
moet je twee afdrukopdrachten opstarten. PYA stelt standaard steeds Facturen voor.
Detaillijnen(
/ )
Indien u een gedetailleerde afdruk van elke factuur wenst, dient u deze optie aan te
vinken
. PYA vermeld dan elk artikel dat op de factuur opgenomen werd. Wanneer
er geen detaillijnen gewenst zijn, wordt enkel het totaalbedrag vermeld.
Dagboek
In dit veld verwijs je naar het dagboek waarin de facturen die je wil afdrukken
opgenomen zijn. De dagboekcode die je hier ingeeft moet bestaan in het programma
P9410 Hulpprogramma‟s dagboeken. U kan de functietoetsen gebruiken die bij
“ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan, om nieuwe codes in te voegen, te
verwijderen, te raadplegen, …
Van document … Tot document …
In deze velden geef je de boven- en ondergrens van de af te drukken documenten in.
U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om bestaande codes te raadplegen.
U krijgt een overzicht met alle documenten die reeds doorgeboekt werden naar de
boekhouding en die in het aangeduide dagboek opgenomen werden.

B. Afdrukvoorbeeld

(zonder detail)
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Opname facturen / creditnota‟s in de boekhouding (P2850)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel boek je de facturen en creditnota‟s door naar de boekhouding. De documenten die doorgeboekt zijn kunnen niet meer in de facturatie opgeroepen
en gewijzigd worden. Ze kunnen alleen afgedrukt worden via het programma P2830 Afdrukken facturen / creditnota‟s (historiek).
Opgepast: Documenten die niet afgedrukt werden kunnen niet in de boekhouding opgenomen worden.
Indien je wilt vermijden dat bepaalde documenten niet doorgeboekt worden kan je alle
documenten eerst afdrukken op het scherm of op de printer voordat je het doorboekingsprogramma opstart.
Indien je een bestaand document geopend hebt dan moet dit document opnieuw afgedrukt worden. Als dit niet gebeurt dan zal dit document niet in de boekhouding opgenomen kunnen worden.

Werkwijze voor een correcte doorboeking:




Inbrengen, wijzigen, … van de documenten
o

P2810 Facturatie

o

P2820 Verkorte facturatie

Afdrukken van de documenten
o



P2830 Afdrukken facturen / creditnota‟s

Opnemen van de documenten in de boekhouding
o

2850 Opname facturen / creditnota‟s in de boekhouding
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Opname facturen / creditnota‟s in de boekhouding (P2850)

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met



Verwerkings van

Boekingsdatum

Journaal

facturen

Selecteren
facturen

Detail facturen

Opnemen

-
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Opname facturen / creditnota‟s in de boekhouding (P2850)
Specificaties
A. Selectiecriteria
Verwerking van
Hier maak je een keuze tussen facturen of creditnota‟s. Indien je beide types went op
te nemen moet je twee keer opstarten. PYA stelt standaard steeds Facturen voor.
Dagboek
In dit veld verwijs je naar het dagboek waarin de documenten doorgeboekt worden in
de boekhouding. De dagboekcode die je hier ingeeft moet bestaan in het programma
P9410 Hulpprogramma‟s dagboeken. Omdat de facturen bij de creatie verbonden zijn
aan een dagboek zal je alleen de facturen kunnen doorboeken die je aan het hier
ingevulde verkoopjournaal koppelde.
U kan de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Boekingsdatum
In dit veld geef je de documentdatum in. PYA stelt standaard de systeemdatum voor.
Opgepast : Deze datum is belangrijk voor de BTW aangifte. Zorg dus dat de
documenten in de correcte BTW periode doorgeboekt worden. Indien je zich hier
vergist heeft dit verregaande gevolgen voor je boekhouding.
Selecteren op te nemen items
Selecteer in dit overzicht welke documenten je wenst op te nemen. Dit kan je door in
de eerste kolom, op de rij van de gewenste factuur te klikken, of door middel van
volgende knoppen
facturen of creditnota‟s te selecteren. Je kan elk document
onderaan het scherm gedetailleerd bekijken.

B. Vooruitgangsinfo(rmatie)
Creatie documentnummer
In dit veld geeft PYA het documentnummer weer dat aangemaakt wordt. Hierbij wordt
rekening gehouden met de nummering die je definieerde in het programma P9310
Documentnummers. Er wordt eveneens rekening gehouden met de nummering die de
facturen meegekregen heeft via het facturatieprogramma zodat je in de boekhouding
dezelfde documentnummers heeft als in de facturatie. De documenten worden
weggeschreven in het dagboek waarin de factuur aangemaakt werd en dat je
hierboven ingevuld hebt. U kan dit veld niet wijzigen.
Verwerking documentnummer
In dit veld geeft PYA het documentnummer weer dat op dat moment doorgeboekt
wordt naar de boekhouding. U kan dit veld niet wijzigen.
Tot(aal) (aantal) doc(umenten).
Het totaal aantal facturen of creditnota‟s in de lijst.
Tot excl., Tot. BTW & Totaal
PYA toont de cumulatieve waarde van alle geselecteerde facturen of
creditnota‟s (naargelang uw keuze), Exclusief BTW + Totale BTWwaarde = Waarde inclusief BTW.
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Opname facturen / creditnota‟s in de boekhouding (P2850)
Specificaties
C. Externe boekhouding
Aanmaken bestand voor Wings (
/ )
Wings is een extern boekhouding. Indien
ingelezen kan worden door wings.

wordt er een bestand aangemaakt dat

Directory
Hier vermeld je de directory waar het bestand geplaats moet worden. Met deze toets
kan je een directory kiezen.

D. Opnemen in boekhouding

Opnemen
Met deze toets

zend je de facturen naar de boekhouding.
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Aanmaken/inlezen facturatie gegevens (P2860)
Basisprincipe
Met dit programmaonderdeel kunnen de facturatie gegevens weggeschreven worden naar
een bestand. Dit bestand kan in het hoofdfiliaal of bij de boekhouder – die eveneens met
PYA werken – ingelezen worden zodat de gegevens centraal verwerkt kunnen worden in
de boekhouding.
De facturen kunnen – ongeacht het bestand aangemaakt is – nog steeds verwerkt worden in de boekhouding. Let wel dat de afdrukcontrole bij de doorboeking van de facturen
blijft bestaan waardoor niet afgedrukte facturen niet doorgeboekt worden.
Met dit programmaonderdeel kunnen de facturatiegegevens ingelezen worden. De bestanden die verkregen wordt van een klant of van een bijhuis – die eveneens met PYA
werken – kunnen ingelezen worden zodat de gegevens centraal verwerkt worden in de
boekhouding.
Opgepast : Zorg dat de diskette ingelezen wordt in dezelfde dossiercode als de klant of
het bijhuis gebruiken. Indien er op het ogenblik van het inlezen van de diskette niet
doorgeboekte documenten in het dagboek zitten, worden deze overschreven.
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Aanmaken/inlezen facturatie gegevens (P2860)
Specificaties
A. Selectiecriteria
Resultaat
Hier maak je een keuze tussen aanmaken of inlezen van het bestand.
standaard steeds aanmaken voor.
 Aanmaken (1)

PYA stelt

Aanmaken bestand van filiaal naar moederbedrijf.

 Inlezen (2) Inlezen bestand van filiaal in database moederbedrijf
Doorsturen gegevens

(actief bij 1)

Aanmaken gegevens voor moederbedrijf (
/ )
Indien
worden alle documenten geselecteerd die nog niet verstuurd zijn naar
moederbedrijf.
Data verzenden via FTP
Bestand wordt automatisch verstuurd naar moederbedrijf of boekhouder.
Winkel
(actief bij 2)
Geef de naam van het bestand (code winkel) voor inlezen bestand.
Extern station
(actief bij 2)
Hier vermeld je de directory waar het bestand geplaats of vanwaar het bestand
ingelezen moet worden. Met deze toets
kan je een directory kiezen.
Selecteren op te nemen items (actief bij 1)
Selecteer in dit overzicht welke documenten je wenst op te nemen. Dit kan je door in
de eerste kolom, op de rij van de gewenste factuur te klikken, of door middel van
volgende knoppen
facturen of creditnota‟s te selecteren. Je kan elk document
onderaan het scherm gedetailleerd bekijken.

E. Vooruitgangsinfo
Verwerking documentnummer
(actief bij 1&2)
In dit veld geeft PYA het documentnummer weer dat op dat moment geexporteerd
naar het bestand of ingelezen wordt naar de boekhouding. U kan dit veld niet wijzigen.
Tot(aal) (aantal) doc(umenten).
(actief bij 1)
Het totaal aantal facturen of creditnota‟s in de lijst.
Tot excl., Tot. BTW & Totaal (actief bij 1&2)
PYA toont de cumulatieve waarde van alle facturen of creditnota‟s
(naargelang uw keuze), Exclusief BTW + Totale BTW-waarde = Waarde
inclusief BTW.

F. Opnemen in boekhouding

Aanmaken
Met deze toets

lees of exporteer je de facturen van of naar het bestand.
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