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Algem
meen

SimpelBaase start op in het algem
mene scherm . In de linkerr bovenzijde van het scheerm bevindt zich het
versienu
ummer en dee naam van de
d organisatiie voor wie SimpelBase
S
geregistreerd
g
d is. Rechtsbo
oven de
huidige d
datum
De linker kolom bevaat de knoppe
en naar de m
modules van SimpelBase. Standaard bbevat SimpellBase de
volgendee modules:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

A
Algemeen
O
Offertes
O
Orderbon/O
Orders
Pakbon
Facturen
C
Contacten
A
Artikelen
Inkoop
Bestellingen
BTW overziccht

Elke mod
dule kent eeen aantal bassis tabbladenn. In algemee
en zijn dit
‐
‐

Login
A
Algemeen

‐
‐
‐

Instellingen
G
Gebruikers
Registratie

Binnen d
deze tabblad
den zijn de no
odige tabbla den, functies en of velde
en aanwezig welke van
toepassing zijn op daat onderdeell.
Login
Login is vvoor sommigge functies noodzakelijk.
n
. Dit om dele
en van het prrogramma aff te schermen voor
gebruikeers. Login keent op dit mo
oment 2 kno ppen

Klik op d
de Login knop
p om de facttie te activereen en Logout om te deacctiveren. De standaard
inlognaaam is: admin en het stand
daard wachttwoord is: ad
dmin
In de toeekomstige veersies van Sim
mpelBase za l deze functiie verder worden uitgebrreid.
Algeme
een

Algemeeen kent een aantal
a
knopp
pen:

Reset

Met de rreset knop wordt
w
alle datta uit het proogramma ge
ewist. Om te kunnen reseetten is een login
l
vereist.
Backup

Maak eeen (automatische) backup
p van de Sim
mpelBase datta. Deze funcctie vraagt om
m een map waar
w
de
backup o
opgeslagen moet
m
worden
n.
Restore

Met resttore kan een eerder gem
maakte backuup teruggezet worden.
Export

Exporteeer de SimpelBase data na
aar andere foormaten om elders te ku
unnen gebruiiken.
Dataimp
port SimpelFFact

Deze fun
nctie maakt het
h mogelijk om contacteen en artikellen te importteren vanuitt SimpelFact TM

Instellin
ngen

Binnen instellingen zitten
z
een groot aantal a lgemene insttellingen welke u kunt geebruiken binnen
SimpelBaase. De diverse modules kennen diveerse eigen in
nstellingen.
Algemeen
Kopteksst, Logo e.a.

U heeft h
hier mogelijkkheid om aan te geven oop welke layo
outs de kopte
ekst en het loogo afgedrukt
moeten worden. Er is
i een keuzemogelijkheidd om koptekkst en logo bijvoorbeeld nniet uit te prrinten
(afdruk) maar wel tee laten versch
hijnen op de PDF (pdf) welke
w
in de diverse modu les aangema
aakt kan
worden.

Vul de bedrijfsgegevvens/kopteksst in welke opp de afdrukkken moeten verschijnen.
v

e geven welkke op de afdrrukken moet verschijnen . Diversie formaten
Klik in heet veld om een logo in te
zijn moggelijk. Denk hierbij
h
aan .bmp , .jpg , .ggif en .png. Tevens kan ee
en keuze woorden gemaakt hoe
het logo moet wordeen afgedruktt.

otte van de weergave
w
vann SimpelBase op het scherm in.
Stel hiermee de groo
Benamin
ng velden
Benoem de kolommen en totaalvvelden. Stel hier bijv. dus ook in wat de tekst bij het totaal moet
m
zijn
onderdelen van
v de factuu
ur BTW 0% z ijn zoals bij intracommun
nautaire leveeringen en BTW
B
als alle o
verlegd ffacturen.
Instellin
ngen

‐

Bedragen incclusief BTW ‐ De bedrageen welke wo
orden ingevoerd worden automatisch
h als
bedragen incclusief BTW beschouwd;

‐
‐
‐
‐
‐

G
Geen BTW teekst op factu
uur – Zorgt eervoor of de BTW‐waarde
e (of tekst) a chter elke re
egel
w
wordt afgedrukt bijv. bij een factuur waar meerd
dere BTW soorten in geb ruikt worden
n.
BTW tekst/leetter i.p.v. ge
etal – Geeft ii.c.m. Geen BTW
B
tekst op
p factuur de ingegeven BTW
B
ttekst (bijvoo
orbeeld: L, H) i.p.v. de waaarde (bijvoo
orbeeld: 6%, 19%);
€€‐teken bij totalen – Dru
uk het €‐tekeen voor de to
otalen onderaan de factuuren af;
Indicatie als voorraad <=
= 0 – Geeft inn de invoer (d
dus niet de afdruk)
a
een ! al de voorra
aad van
het geselecteerde kleine
er of gelijk is aan 0
ap op naar w
waar de bestaanden in een
n ander form
maat (tab, xls)
Exportmap – Geef de ma
ggeëxporteerrd moeten worden.

Print Setup

Selecteeer de printer waar naarto
oe standaardd geprint moe
et worden.
Klik indieen nodig de knop ‘Printerlijst opnieuw
w opbouwen
n’ (bijv. na in
nstallatie vann een nieuwe
e printer)
zodat Sim
mpelBase weeet welke printers geïnsttalleerd zijn.
Artikeleen
Algemeeen
In het tabblad algem
meen kan hett aantal afdruukken worde
en ingesteld. Teven de m
map waar de plaatjes
p waar de doocumenten staan
s
welke behoren
b
bij dde artikelen..
van de aartikelen staaan en de map
Groepen
n
Artikelen
n kunnen wo
orden ingede
eeld in groeppen. In totaal kunnen de groepen 5‐nniveua’s beva
atten
‐

‐

Hoofdgroep 1
o Niveeau 1‐2
1
 Niveau 1‐3
 Niveau 1‐4
o Niveeau 1‐5
Hoofdgroep 2
o Niveeau 2‐2
 Niveau 2‐3
2
 Niveau 2‐4
o Niveeau 2‐5

Enz…
Contactten
‐ ‘Soort contact’ geeft aan
n welke waarrde voor soo
ort contact au
utomatisch m
moet worden
n
iingegeven bij het aanma
aken van eenn nieuw contact.

‐
‐

‘Debiteurnummer. automatisch toekennen’ maakt het mogelijk om al of niet automatisch
debiteurnummers toe te kennen.
Met ‘Volgende Debiteurnummer’ kan het eerstvolgende debiteurnummer worden ingesteld.

Offerte
Algemeen
Kop
‐

‘Tekst boven in offerte’; Geef hier in wat er boven in de kop van de offerte moet verschijnen
om aan te geven wat voor type document het is.

Offertenummering
‐ ‘Volgende Offertenummer’ ; Geef hiermee aan wat het eerstvolgende offertenummer zou
moeten worden. Dit nummer moet hoger zijn dan de reeds bestaande nummers.
Afdrukken
‐ ‘Aantal afdrukken Offerte’ ; Geef aan hoeveel afdrukken er gemaakt moeten worden als de
offerte wordt afgedrukt.
Benaming velden offerte
In deze velden kan worden aangeven welke benamingen de onderwerpen in de offerte moeten
hebben.
Overige
‐ ‘Tekst voor Offertenummer’ ; Als er een standaard tekst voor een offertenummer moet
verschijnen kan deze hier worden opgegeven. Voorbeeld: Als ‘SF’ wordt ingevuld zal het
offertenummer er bijvoorbeeld zo uitzien: SF1234
‐ ‘Geldigheidsduur Offerte’ ; De standaard geldigheidsduur van een offerte. Op basis hiervan
wordt automatisch de vervaldatum berekend.
‐ ‘Standaard startzin Offerte’ ; De eventuele standaard zin waar een offerte mee zou moeten
beginnen. Voorbeeld: ‘Langs deze weg hebben wij het genoegen u het volgende te offreren,’.
‐ ‘Standaard opmerking Offerte’ ; Het is mogelijk om bij elke nieuwe offerte in het
opmerkingen veld standaard automatisch een tekst te laten verschijnen.
‐ ‘Slotzin Offerte’ ; Net als de startzin kan voor elke offerte ook een standaard slotzin worden
ingegeven.
‐ ‘Afleveradres op Offerte’ ; Aankruisen of het afleveradres op de offerte moet worden
afgedrukt.
PDF
‐
‐
‐

‘Mailonderwerp’ ; Het standaard onderwerp van de mail met de offerte.
‘Mailinhoud’ ; De standaard tekst voor de mail met de offerte.
‘PDF map Offertes’ ; geef hier aan waar de PDF offertes moeten worden opgeslagen.

Order
Algemeen
Kop
‐

‘Tekst boven in orderbon’; Geef hier in wat er boven in de kop van de order moet
verschijnen om aan te geven wat voor type document het is.

Ordernummering
‐ ‘Volgende Ordernummer’ ; Geef hiermee aan wat het eerstvolgende ordernummer zou
moeten worden. Dit nummer moet hoger zijn dan de reeds bestaande nummers.
Afdrukken
‐ ‘Aantal afdrukken Orderbon’ ; Geef aan hoeveel afdrukken er gemaakt moeten worden als
de order wordt afgedrukt.
Benaming velden orderbon
In deze velden kan worden aangeven welke benamingen de onderwerpen in de order moeten
hebben.
Waarden
‐ ‘Koppel uurtarief aan artikel’ ; Bij een order kunnen uren worden bijgehouden. Door hier
een koppeling met een artikel in te geven wordt berekend of het bedrag wat is begroot in de
order overeenkomt met het bedrag wat werkelijk in uren is gebruikt voor de order.
Overige
‐ ‘Tekst voor Ordernummer’ ; Als er een standaard tekst voor een ordernummer moet
verschijnen kan deze hier worden opgegeven. Voorbeeld: Als ‘SF’ wordt ingevuld zal het
ordernummer er bijvoorbeeld zo uitzien: SF1234
‐ ‘Standaard opmerking Orderbon’ ; Het is mogelijk om bij elke nieuwe order in het
opmerkingen veld standaard automatisch een tekst te laten verschijnen.
‐ ‘Slotzin Orderbon’ ; Voor elke nieuwe order kan een standaard slotzin worden ingegeven.
‐ ‘Afleveradres op Orderbon’ ; Aankruisen of het afleveradres op de order moet worden
afgedrukt.
‐ ‘Pakbon automatisch’ ; Aankruisen als gewenst is dat wanneer en factuur van de pakbon
wordt gemaakt ook automatisch een pakbon wordt gegenereerd.
‐ ‘Pakbon afdrukken’ ; Gelijk aan ‘Pakbon automatisch’ alleen wordt de pakbon nu ook gelijk
afgedrukt als van de order een factuur wordt gemaakt.
PDF
‐
‐
‐

‘Mailonderwerp’ ; Het standaard onderwerp van de mail met de order.
‘Mailinhoud’ ; De standaard tekst voor de mail met de order.
‘PDF map Orderbonnen’ ; geef hier aan waar de PDF orders moeten worden opgeslagen.

Pakbon
Algemeen
Kop
‐

‘Tekst boven in pakbon’; Geef hier in wat er boven in de kop van de pakbon moet
verschijnen om aan te geven wat voor type document het is.

Benaming velden orderbon
In deze velden kan worden aangeven welke benamingen de onderwerpen in de pakbon moeten
hebben.
Afdrukken
‐ ‘Aantal afdrukken Pakbon’ ; Geef aan hoeveel afdrukken er gemaakt moeten worden als de
pakbon wordt afgedrukt.
Overige
‐ ‘Tekst voor Pakbonnummer’ ; Als er een standaard tekst voor een pakbonnummer moet
verschijnen kan deze hier worden opgegeven. Voorbeeld: Als ‘SF’ wordt ingevuld zal het
pakbonnummer er bijvoorbeeld zo uitzien: SF1234
‐
‘Standaard opmerking Pakbon’ ; Het is mogelijk om bij elke nieuwe pakbon in het
opmerkingen veld standaard automatisch een tekst te laten verschijnen.
‐ ‘Slotzin Pakbon’ ; Voor elke nieuwe pakbon kan een standaard slotzin worden ingegeven.
‐ ‘Factuuradres op pakbon’ ; Aankruisen of het factuuradres op de pakbon moet worden
afgedrukt.
PDF
‐
‐
‐

‘Mailonderwerp’ ; Het standaard onderwerp van de mail met de pakbon.
‘Mailinhoud’ ; De standaard tekst voor de mail met de pakbon.
‘PDF map Pakbonnen’ ; geef hier aan waar de PDF pakbon moeten worden opgeslagen.

Factuur
Algemeen
Kop
‐

‘Tekst boven in factuur’; Geef hier in wat er boven in de kop van de factuur moet verschijnen
om aan te geven wat voor type document het is.

Factuurnummering
‐ ‘Volgende Factuurnummer’ ; Geef hiermee aan wat het eerstvolgende factuurnummer zou
moeten worden. Dit nummer moet hoger zijn dan de reeds bestaande nummers.
Afdrukken
‐ ‘Aantal afdrukken Factuur’ ; Geef aan hoeveel afdrukken er gemaakt moeten worden als de
factuur wordt afgedrukt.

Benaming velden factuur
In deze velden kan worden aangeven welke benamingen de onderwerpen in de factuur moeten
hebben.
Overige
‐ ‘Tekst voor factuurnummer’ ; Als er een standaard tekst voor een factuurnummer moet
verschijnen kan deze hier worden opgegeven. Voorbeeld: Als ‘SF’ wordt ingevuld zal het
factuurnummer er bijvoorbeeld zo uitzien: SF1234
‐ ‘Toon factuurnr. met jaar’ ; Aankruisen zorgt ervoor dat het koppelteken ‘‐’ en het
opgegeven jaar automatisch worden toegevoegd aan het factuurnummer. Bijv.: 1234‐2011
‐ ‘Afleveradres op factuur’ ; Aankruisen of het afleveradres op de factuur moet worden
afgedrukt.
‐ ‘Standaard betalingstermijn’ ; Geeft de standaard betalingstermijn op. Bij een contact kan
een afwijkende betalingstermijn worden opgegeven.
‐ ‘Betalen binnen x dagen’ ; Als dit is aangekruist verschijnt de opgegeven zin onderin de
factuur. Bijvoorbeeld Betalen binnen <<dagen>> echter voor <<datum>>.
<<dagen>> wordt vervangen door de waarde opgegeven bij ‘Standaard betalingstermijn’.
Deze waarde kan echter per factuur worden aangepast. Als er bij een contact een waarde
staat opgegeven wordt deze waarde van het contact gebruikt i.p.v. de standaardwaarde.
<<datum>> wordt vervangen door de factuurdatum plus het aantal dagen opgegeven voor
de betaaldagen.
‐ ‘Standaard opmerking Factuur’ ; Het is mogelijk om bij elke nieuwe factuur in het
opmerkingen veld standaard automatisch een tekst te laten verschijnen.
‐ ‘Slotzin Factuur’ ; Voor elke nieuwe factuur kan een standaard slotzin worden ingegeven.
PDF
‐
‐
‐

‘Mailonderwerp’ ; Het standaard onderwerp van de mail met de factuur.
‘Mailinhoud’ ; De standaard tekst voor de mail met de factuur.
‘PDF map Facturen’ ; geef hier aan waar de PDF facturen moeten worden opgeslagen.

Bestelling
Algemeen
Kop
‐

‘Tekst boven in bestelling’; Geef hier in wat er boven in de kop van de bestelling moet
verschijnen om aan te geven wat voor type document het is. Afhankelijk van de typekeuze in
de bestelling kan er een andere tekst verschijnen.

Bestellingnummering
‐ ‘Volgende Bestellingnummer’ ; Geef hiermee aan wat het eerstvolgende bestellingnummer
zou moeten worden. Dit nummer moet hoger zijn dan de reeds bestaande nummers.
Afdrukken
‐ ‘Aantal afdrukken Bestelling’ ; Geef aan hoeveel afdrukken er gemaakt moeten worden als de
bestelling wordt afgedrukt.

Benaming velden orderbon
In deze velden kan worden aangeven welke benamingen de onderwerpen in de bestelling moeten
hebben.
Overige
‐ ‘Tekst voor Bestelbonnummer’ ; Als er een standaard tekst voor een bestelbonnummer moet
verschijnen kan deze hier worden opgegeven. Voorbeeld: Als ‘SF’ wordt ingevuld zal het
bestelbonnummer er bijvoorbeeld zo uitzien: SF1234
‐ ‘Levertijd Bestelling’ ; Geef op na hoeveel dagen van de bestelling of prijsaanvraag na de
aanmaak/besteldatum standaard komt te vervallen.
‐ ‘Standaard startzin Bestelling’ ; De eventuele standaard zin waar een bestelling mee zou
moeten beginnen.
‐ ‘Standaard startzin prijsaanvraag’ ; De eventuele standaard zin waar een prijsaanvraag mee
zou moeten beginnen.
‐ ‘Standaard opmerking Bestelling’ ; Het is mogelijk om bij elke nieuwe
bestelling/prijsaanvraag in het opmerkingen veld standaard automatisch een tekst te laten
verschijnen.
‐ ‘Slotzin Bestelling’ ; Net als de startzin kan voor elke bestelling/prijsaanvraag ook een
standaard slotzin worden ingegeven.
‐ ‘Afleveradres op Bestelling’ ; Aankruisen of het afleveradres op de bestelling/prijsaanvraag
moet worden afgedrukt.
PDF
‐
‐
‐

‘Mailonderwerp’ ; Het standaard onderwerp van de mail met de bestelling/prijsaanvraag.
‘Mailinhoud’ ; De standaard tekst voor de mail met de bestelling/prijsaanvraag.
‘PDF map Bestelling’ ; geef hier aan waar de PDF bestelling/prijsaanvraag moeten worden
opgeslagen.

BTW

BTW Alggemeen
Geef de algemene BTTW waarden
n op. Klik op de knop ‘Zett deze als sta
andaard’ op ddeze BTW waarde
w
standaarrd te gebruikken. Elke BTW
W Waarde kaan ook een tekstwaarde
t
hebben. Dessgewenst kan de
BTW waarde of tekstt afgedrukt worden
w
acht er elke regel.
Wijzig B
BTW Artikelen
In geval van een BTW
W‐wijziging kunnen
k
alle aartikelen voo
orzien worden van een anndere BTW waarde.
w

Gebruik
kers

Standaard staat dit tabblad
t
geblo
okkeerd. Ga naar het tab
bblad ‘Login, klik op de ‘LLogin’‐knop en
e
gebruik aadmin/admin om in te lo
oggen. Hiern a is het tabb
blad ‘Gebruikkers’ toegankkelijk.
Voer de gebruikers van
v het syste
eem in en ge en aan welke ‘Toegang’ deze heeft toot het systee
em.
nog voorzit deze
d
alleen in
n een Adminn en Gebruike
er toegang. Admin mag alles, Gebruiker
Vooralsn
heeft beeperkte mogeelijkheden.
In de toeekomst zullen hier meerd
dere functiess aan gekopp
peld worden
atie
Registra
Het tabb
blad registrattie geeft de mogelijkheid
m
d om registraatiegegeven in te voeren en SimpelBa
ase te
kunnen blijven gebru
uiken.

