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Overziicht

Knoppe
en

Vin
nd alles ‐ Na een zoekopdracht in Co ntact worde
en alleen de gevonden
g
coontacten
weeergegeven in
i de lijst. Do
oor op deze kknop te klikkken worden weer
w
alle conntacten in de
e lijst
weergeggeven.
Velden
e lijst te zie
en met alle ccontacten welke zijn inge
evoerd. Het ooverzicht geeft de
Het overrzicht geeft een
velden:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

ZZoeknaam ; De unieke na
aam welke aaan het contaact kan word
den gegeven .
ekadres van hhet contact.
Bezoekadress ; Het bezoe
Postcode ; Postcode van het bezoekaadres van he
et contact.
ezoekadres vvan het contaact.
Plaats ; Plaatts van het be
Land ; Plaatss van het bezzoekadres vaan het contacct.
TTelefoonnum
mmer ; Algem
mene telefooonnummer van
v het conta
act.
Faxnummer ; Algemene faxnummer van het contact.

Contacct

Knoppe
en

N
Nieuw ‐ Maakk een nieuw contactrecoord aan.

Verrwijder conta
act – Verwijd
der dit contacct of alle con
ntacten uit de gevonden set contacte
en. Let
well op! Eénmaaal verwijdertt kunnen de ccontacten niiet meer teru
uggezet wordden!!!
Zo
oek – Zoek in
n de contacte
en. Door op ddeze knop te
e klikken worrdt een zoekkscherm geop
pend.
Vul een zoekteerm of een co
ombinatie vaan termen/ve
elden in en druk
d
vervolgeens op Enterr. Het
eerste zo
oekresultaatt van de reekks zal wordenn vertoont. Ga
G naar het overzicht
o
om
m de lijst van alle
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
con
unnen blade
eren.
ntacten te ku
Geenereer debitteurnummerr – Klik op dee knop om ee
en debiteurn
nummer te ggenereren. Het
eeerstvolgende beschikbare
e nummer w
wordt in het veld
v Debiteurnummer inggevuld. Dit geeft
g
de
mogelijkkheid een debiteurnumm
mer te genereeren indien gewenst
g
(nie
et alle contaccten hoeven altijd
een debiteurnummeer te hebben). Het is ook mogelijk om
m het Debiteu
urnummer aautomatisch te

vullen. D
Dit kan via Algemeen ‐> In
nstellingen ‐ > Contacten ‐> Kruisje aa
anzetten bij:: Debiteurnr..
Automattisch genereren. Via deze
e pagina kann ook het eerrstvolgende Debiteurnum
D
mmer worden
ingesteld
d.
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
aam voor eeen contact, geheel zelf te definiëren.
‐ ZZoeknaam ; De unieke na
‐ ((Bedrijfs)Naaam ; De naam
m of bedrijfssnaam van he
et contact.
‐ C
Contactpersoon ; Gesele
ecteerde stanndaard contaactpersoon in tab Contacctpersonen.
‐ BSN nummeer ; Eventuele
e Burger Servvice Numme
er van een co
ontact.
Bezo
oek/Afleveraadres
‐
‐
‐
‐
‐

((Bedrijfs)Naaam ; Naam of
o bedrijfsnaaam van het bezoek/aflev
b
veradres.
C
Contact ; Contact van he
et bezoek/aflleveradres.
A
Adres ; Adrees van het be
ezoek/afleverradres.
Postcode / Plaats
P
; Postccode en Plaatts van het be
ezoek/afleve
eradres.
Land ; Land van
v het bezo
oek/afleveraddres.

Postt/Factuuradrres
‐
‐
‐
‐

((Bedrijfs)Naaam ; Naam of
o bedrijfsnaaam van het post/factuura
p
adres.
A
Adres ; Adrees van het po
ost/factuuraddres.
Postcode / Plaats
P
; Postccode en Plaatts van het po
ost/factuuradres.
Land ; Land van
v het postt/factuuradrees.

‐

SSoort contacct ; Definieerr het soort coontact. Meerrdere keuzess per contactt zijn mogelijjk. De
sstandaardkeeuze voor nie
euwe contactten is via Alggemeen ‐> In
nstellingen ‐>> Contacten ‐> Soort
ccontact in tee stellen. Dit zorgt ervoorr dat contacttkeuzes gesp
plitst kunnen worden zod
dat in
bestellingen alleen de co
ontacten zichhtbaar zijn welke
w
als Cred
diteur zijn geemarkeerd.
BTW Nummer ; BTW num
mmer van heet contact.
Betalingstermijn ; Betalin
ngstermijn vvoor het conttact.
A
Aanmaakdattum ; De datum waarop het contactrrecord is aangemaakt.
Debiteurnum
mmer ; Moge
elijkheid om debiteurnum
mmer van ee
en klant in tee geven. Dit kan
k een

‐
‐
‐
‐

eeigen numm
mer zijn maarr ook handm atig gegenerreerd via de knop

. Heet is ook moggelijk om

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

het Debiteurrnummer automatisch tee vullen. Dit kan via Algem
meen ‐> Insttellingen ‐>
C
Contacten ‐>> Kruisje aanzetten bij: D
Debiteurnr. Automatisch
A
genereren. V
Via deze paggina kan
o
ook het eersstvolgende Debiteurnum
D
mer worden
n ingesteld.
TTaal ; De standaardtaal welke
w
gebruiikt moet worrden voor de
e klant (nog nniet actief).
e waardes geebruik in ‘Klantgroep’
Klantgroep; Vul hier een zelf te definniëren klantggroep in. Alle
w
worden in eeen keuzelijst weergegeveen.
SSoort bedrijff ; Vul hier ee
en zelf te deffiniëren soorrt bedrijf in. Alle waardess gebruik in ‘Soort
bedrijf’ word
den in een ke
euzelijst weeergegeven.
KvK ; Kamer van Koophandel nummeer van het co
ontact.
TTelefoonnum
mmer ; Algem
mene telefooonnummer van
v het conta
act.
A
Afstand ; Reisafstand naar het conta ct.
Faxnummer ; Algemene telefoonnum
mmer van he
et contact.
ekenen BTW voor dit con
ntact.
BTW ; Standaard te bere
Mobielnumm
mer ; Algeme
ene mobiele nummer van het contacct.

‐

‘O pen e‐mail’ wordt
Emailadres ; Algemene e‐mailadres
e
vvan het contact. Met de knop
w
de
sstandaard mailclient
m
geo
opend en en een mail aan
ngemaakt met dit mailaddres.

‐

W
Website ; Website van het contact. M
Met de knop
p
’Naar website’
w
worddt de standraad
w
webbrowserr geopend met de ingesteelde webpaggina.

Contacttpersonen

Via de taab contactpeersonen kunn
nen meerderre contactpe
ersonen met bijbehorendde gegevens worden
ingevoerrd. De diversse velden sprreken voor z ich.
Knoppen
M
Maak dit contact het stan
ndaard contaact – Klik op deze knop om van dit coontact het sta
andaard
co
ontact te maaken. Kruis desgewenst vvoornaam aaan om de voo
ornaam i.p.vv. de voorlettters van
het conttact standaarrd te laten zijn.
V
Verwijder ditt contact – Klik op deze kknop om het contactpersoon te verw
wijderen.

Opeen e‐mail ‐ Met
M de knop ‘Open e‐maail’ wordt de standaard mailclient
m
geoopend en en een
mail aangemaakt met het bijbehorende
b
e mailadres.

Adresseen

Een conttact zou meeerdere adressen kunnen hebben, maak deze hierr aan. Klik opp een knop als een
adres heet standaard bezoekadres of standaa rd factuurad
dres moet wo
orden.
Knoppen
V
Verwijder ditt contact – Kllik op deze kknop om het betreffende adres te verrwijderen.

Korting
gen

Geeft heet kortingspeercentage pe
er artikel of pper gedefinie
eerde groep (uit artikelenn) op voor ee
en
standaarrdkorting voor het artike
el of de groepp artikelen voor dit conta
act.
Bank

Bankgeggevens van het contact.
Notitie

Notities (1 tekstveld) behorende bij het conttact.

