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‐ ‘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. 
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