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Overziicht

Knoppe
en

Vin
nd alles ‐ Na een zoekopdracht in Arttikel worden
n alleen de ge
evonden artiikelen weerggegeven
in de lijst. Door op deze kn
nop te klikkenn worden we
eer alle artikelen in de lij st weergege
even.

Affdrukken ‐ Druk de weergegeven artiikellijst af.

Velden
Het overrzicht geeft een
e lijst te zie
en met alle aartikelen welke zijn ingevvoerd. Het ovverzicht geeft de
velden:
‐
‐
‐
‐

ZZoeknaam ; Het unieke nummer
n
of nnaam welke aan
a het artikkel kan word en gegeven.
A
Artikelnumm
mer ; Het opggegeven artikkelnummer van
v het artikkel.
O
Omschrijvingg ; De als standaard gegeeven omschrrijving van he
et artikel.
V
Verkoopprijss ; De verkoo
opprijs van h et artikel.

‐
‐
‐

BTW; De BTW
W welke ove
er het artikel wordt berekkend.
Eindbalans ; Het aantal op
o voorraad.
Besteld ; Als de minimale
e voorraad iss bereikt de melding dat het artikel bbesteld moett
w
worden.

Artike
el

Knoppe
en

N
Nieuw ‐ Maakk een nieuw artikelrecordd aan.

Verrwijder artikeel – Verwijde
er dit artikel of alle artike
elen uit de ge
evonden set artikelen. Le
et wel
op! Eénmaal veerwijdert kun
nnen de artikkelen niet me
eer teruggezet worden!! !
Zo
oek – Zoek in
n de artikelen
n. Door op deeze knop te klikken word
dt een zoeksccherm geope
end. Vul
een zoekterm of
o een comb
binatie van teermen/velde
en in en drukk vervolgens op Enter. He
et eerste
ultaat van dee reeks zal worden vertooont. Ga naarr het overzich
ht om de lijstt van alle
zoekresu
zoekresu
ultaten te zieen die aan de
e opgegevenn zoekcriterea voldoen.
Vin
nd Alles – Klik op deze kn
nop om het zzoekselectie weer ongedaan te makeen en door alle

artikelen
n te kunnen bladeren.
Im
mporteer – Im
mporteer artikelen vanuitt een Excel bestandsform
b
maat.

Preeview ‐ Bekijk hoe de afd
druk eruit zall gaan zien. Hat
H kan zijn dat
d deze opt ie niet altijd een
juiste weergave geeft. In de
e toekomstigge versies zaal deze functiie worden uiitgebreid en
verbeterrd.
Afd
drukken – Drruk af.

Eerrste, Vorige, Volgende enn Laatste – Blader met de
eze knoppenn door de (ge
evonden
selectie) record
ds.
Velden
‐ ZZoeknaam ; De unieke na
aam voor eeen artikel, geheel zelf te definiëren.
d
‐ A
Aanmaakdattum ; de datum waarop hhet artikelrecord is aangemaakt.
‐ A
Artikelnumm
mer ; Artikeln
nummer van het productt.
‐ Locatie ; De plaats waar het artikel inn ligt.
Vervalt ; Geeeft aan of een artikel verrvalt.
‐ V
‐ V
Vervaldatum
m ; Geeft aan
n wanneer heet artikel verrvalt.
‐ A
Alternatief ; Alternatief artikel
a
voor hhet artikel, klik
k op de gro
oene pijl om naar dit alte
ernatieve
aartikel te gaaan.
‐ G
Groep ; Definieer de groep waar het artikel in valt. De afzond
derlijke groeppen zijn via
A
Algemeen ‐>> Instellingen
n ‐> Artikelenn – Groepen te definiëren.
‐ Inkoopprijs ; Inkoopprijs van het arti kel.
‐ Marge ; Marrge op het arrtikel.
‐ V
Verkoopprijss ; Wordt auttomatisch beerekend als een
e inkoopprijs en margee wordt opgegeven.
Uiteraard kaan ook handm
matig een veerkoopprijs worden
w
opgegeven.
‐ BTW ; De BTTW welke berekend moett worden over het artikel.
Groep ; Speccifieke groep
p van het artiikel. Slechts 1 niveau diep. Deze artikkelgroepen kunnen
k
‐ G
iin het tabblaad Artikelgro
oepen (onderraan) worden aangemaakt.
‐ Eenheid ; Eeenheid van he
et artikel
Gewicht ; Geewicht van het artikel.
‐ G
‐ A
Artikelsoort ; Een mogelijkheid om a an te geven wat voor soort artikel heet is: Checklist,
Productie, Seervice, Voorraad of Werkkplaats.
‐ Eindbalans ; De eindbala
answaarde vaan het artike
el. Wordt berrekend op baasis van de
beginbalansw
waarde + het aantal ingeekomen – he
et aantal uitg
gegeven.
‐ PDF ; Koppel een PDF do
ocument mett bijv. specifiicaties aan het artikel.
Klik op hett grijze vlak oom het document te kop
ppelen of te oopenen. Mett het
kruisje kan
n de koppelinng ongedaan
n gemaakt worden. Met hhet potloodjje kan de
koppeling gewijzigd woorden.
ar slechts
Documentten worden nniet daadwerkelijk bij het artikel opggeslagen maa
eeen koppelin
ng naar de map
m waar de documenten
n staan. Deze
e koppeling ggaat uit van de
plaats welkee bij Algemee
en ‐> Instellinngen ‐> Artikkelen ‐> Map
p documenteen is opgegevven.

‐

Plaatje ; Klik op de afbee
elding om ee n afbeeldingg van het artikel in te voeegen.

A
Afbeeldingen worden nie
et daadwerkkelijk bij het artikel
a
opgesslagen maar slechts een
w
de afbeeeldingen staaan. Deze koppeling gaatt uit van de plaats
p
koppeling naaar de map waar
w
welke bij Alggemeen ‐> In
nstellingen ‐>> Artikelen ‐>
> Map plaatjes.

Omschrrijvingen

Binnen o
omschrijvingen kunnen diverse
d
omscchrijvingen in
n diverse tale
en* worden oopgegeven. Vul in
e
het eerstte veld de ko
orte omschrijving in en inn het 2 de laange. In de diverse
d
moduules kan worden
opgegevven of een lange of korte omschrijvinng opgehaald
d/gebruikt moet worden..
Door ‘Staandaard omschrijving’ aa
an te kruisenn zal deze om
mschrijving welke
w
gebruikkt moet worden als
andere n
niet zijn ingevuld. Er moe
et altijd 1 om
mschrijving alls standaard omschrijvingg worden ge
egeven
met daarin minimaal een korte omschrijving
o
. Welke omsschrijving standaard is woordt zichtbaa
ar door
ne tekst van de tabbladen.
de groen
Door te klikken op de groene pijll (Doorvoereen) kunnen de omschrijvingen in de ggeselecteerde taal*
doorgevvoerd/gekopiieerd worden naar de anndere soorten (Offerte, Order,
O
Factuuur, Bestellingg).
*Op dit mooment is het geebruik van verscchillende talen nog niet mogellijk. In de toekomst zal deze opptie worden doo
orgevoerd.

Sameng
gesteld

Een artikkel kan word
den samenge
esteld uit meeerdere ande
ere artikel. Maak
M
een artiikel aan en selecteer
in de sam
mengesteld lijst
l de artike
elen waaruit het artikel bestaat.
b
Van elk afzonderrlijk artikel waaruit
w
dit hoofd
dartikel besttaat kan de prijs
p worden aangepast.
Kruis ‘Dit is een sameengesteld arrtikel’ aan om
m het artikel zo ook te ku
unnen ophaleen vanuit he
et
systeem.
Kruis ‘Geebruik standaard artikelo
omschrijving’’ aan als niett de omschrijvingen van het samenge
estelde
artikel m
maar de omscchrijving beh
horende bij hhet hoofartikkel moet worrden gebruikkt,
Kruis ‘Geebruik standaard artikelp
prijs’ aan als de prijs bij het
h hoofdartiikel moet woorden gebruiikt en
niet de p
prijzen uit dee samenstelliing.
Toepasssing

Hier kan informatie over
o
de toep
passing van hhet artikel wo
orden opgeg
geven.

Artikelg
groepen

Maak hieer de groepeen aan welke
e bij Groep k unnen worden gebruikt:

Leveran
ncier

Gebruik deze tab om
m gegevens van
v de leveraancier van he
et artikel bij te
t houden. D
De velden spreken
h.
voor zich
Notitie

In deze ttab kunnen notities
n
word
den ingevoerrd (1 tekstve
eld) behorend
de bij het arttikel.

Inboek
ken

Boek (beestaande) bin
nnengekome
en artikelen in en desgew
wenst via de voorraad uitt. Vul de regel
bovenaaan get scherm
m en klik op de groene p ijl om de wijziging door te
t voeren. M
Met het prulle
enbakje
achter een regel kan
n de desbetre
effende regeel worden verwijderd. De
e telling (som
m) van een arrtikel
meegenomen
n in de berekening van dee eindbalans van een artikel.
wordt m

Voorra
aad

Knoppe
en
Vin
nd Alles – Klik op deze kn
nop om het zzoekselectie weer ongedaan te makeen en door alle
arttikelen te kunnen bladeren.
Eerrste, Vorige, Volgende enn Laatste – Blader met de
eze knoppenn door de (ge
evonden
selectie) record
ds.
Velden
‐ Beginbalans ; Geef de be
eginbalanswaaarde op. De
e waarde wordt gebruikt voor de berrekening
vvan de Eindb
balans.
‐ Balansdatum
m ; Geeft de datum
d
in waaarop de begginbalanswaa
arde is ingev uld.
‐ Min. Voorraaad ; Geef de waarde op vvoor de miniimale voorraad. Als dezee waarde is bereikt
vverschijnt dee bestel meld
ding in de arttikellijst en desgewenst
d
de
d signalerinng in de
o
order/factuu
ur.

