
Order-Direct bevat een uitgebreid artikelbestand met artikelgroepen,
kortingsgroepen, samengestelde artikelen, opmerkingen, teksten,
merken, eenheden, gewichten, volumes en lokaties.

Artikelomschrijvingen kunnen worden ingevoerd in alle door Order-
Direct ondersteunde talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans en
Italiaans.

Naast een drietal opmerkingsregels kan bij een artikel een complete
artikeltekst worden vastgelegd met een onbeperkt aantal regels, die
desgewenst wordt overgenomen op offertes.



Bij ieder artikel horen één of meerdere leveranciers.

Per leverancier geeft u een standaard inkoopprijs, kostprijs,
verkoopadviesprijs en maximale korting op. Bovendien kunt u een
aktieprijs vastleggen met de bijbehorende aktieperiode.

Beschikt een leverancier over een eigen groepenstructuur voor zijn
assortiment, dan kunt u deze groepen vastleggen binnen Order-Direct.



Aan een artikel (hoofdartikel) kan een reeks van andere artikelen
(subartikelen) worden gekoppeld in de vorm van een artikel-
configuratie.

Plaatst u het hoofdartikel op een verkoopbon, dan worden automatisch
alle bijbehorende subartikelen op die bon geplaatst.

Dit is handig bij samengestelde artikelen en gangbare combinaties van
artikelen, zoals een computerconfiguratie of de verwijderingsbijdrage
bij elektrisch gereedschap.

Een configuratie kan ook tekstregels bevatten.



Binnen Order-Direct kunt u bedrijfsruimten vastleggen. Een artikel kan
één of meerdere lokaties hebben in zo'n bedrijfsruimte.

Na het oproepen van een artikel worden automatisch de bijbehorende
lokaties getoond.

Doordat u bij iedere bedrijfsruimte een kleur kunt instellen is snel te
zien waar een artikel zich bevindt.



Order-Direct biedt uiteenlopende voorzieningen voor
voorraadbeheer. Binnen het pakket wordt bij ieder artikel steeds de
actuele voorraad getoond, met de openstaande reserveringen voor
klanten en de nog niet geleverde bestellingen door leveranciers.

De voorraad wordt automatisch bijgewerkt wanneer er artikelen
worden verkocht, onderdelen worden gebruikt, bestellingen worden
binnengeboekt en artikelen retour worden gezonden.

Door het instellen van minimale en maximale voorraden bij ieder
artikel kunt u het programma een besteladvieslijst laten samenstellen
van de artikelen waarvan onvoldoende voorraad is en dus moeten
worden bijbesteld. Vanuit het besteladvies worden dan rechtstreeks
nieuwe bestelbonnen aangemaakt.



Order-Direct biedt ondersteuning voor het inventariseren van de
gehele bedrijfsvoorraad.

In het onderdeel Inventariseren worden de getelde aantallen
ingevoerd, eventueel samen met de lokatie.

U kunt ook ingevoerde tellingen uit een Excelbestand inlezen en laten
verwerken.

Tenslotte ondersteunt het onderdeel het gebruik van een draadloze
barcodescanner.



Per artikel kan een overzicht worden opgeroepen van alle
voorraadmutaties die op dat artikel hebben plaatsgevonden sinds de
meest recente teldatum. Zo kunt u snel het voorraadverloop van een
artikel bekijken.



In het onderdeel Voorraadoverzicht worden voorraadoverzichten
opgevraagd van een enkel artikel, een artikelgroep of het gehele
artikelbestand, zowel voor de huidige datum als voor een bepaalde
datum in het verleden. In dit onderdeel kunt u een complete
voorraadhistorie opbouwen en het voorraadverloop door de tijd
bijhouden.



Naast de standaardgegevens, zoals het adres, telefoonnummer,
faxnummer en e-mail adres, kunnen voor iedere klant en leverancier
een groot aantal instellingen worden vastgelegd, waaronder de
kortingsgroep, BTW-nummer, betalingstermijn en de standaard
betalingskorting.

Bovendien kunt u instellen van welke bedrijfsafdelingen een relatie
klant en/of leverancier is.

Bij iedere relatie kunnen maximaal tien tekstregels worden ingevoerd
met aanvullende informatie. In het geval van belangrijke informatie
kunt u aangeven dat deze op het scherm moet worden getoond,
telkens wanneer de relatie wordt opgevraagd binnen het programma.

Voor leveranciers is een vijftal tekstregels beschikbaar voor
standaardopmerkingen op bestelbonnen.

Iedere relatie beschikt over een relatietekst met een onbeperkt aantal
regels.



Bij iedere relatie kan een onbeperkt aantal contactpersonen worden
vastgelegd, met aanvullende gegevens als de afdeling, functie,
telefoonnummers en e-mail adres.

Vanuit Order-Direct creëert u eenvoudig nieuwe e-mail berichten met
gebruikmaking van de gegevens van een relatie en diens
contactpersonen.



Met bedrijfssoorten geeft u aan tot welke bedrijfstak een klant
behoort. Een klant kan deel uitmaken van meerdere bedrijfssoorten.

Bedrijfssoorten zijn handig bij het maken van selecties voor mailings,
maar u kunt ook prijsafspraken voor een bedrijfssoort vastleggen en
omzetoverzichten laten totaliseren per bedrijfssoort.

In geval van een leverancier kunt u diens produktgroepen bijhouden.
Dit vergemakkelijkt het zoeken naar leveranciers die een bepaald
produkt voeren.



Sommige klanten maken gebruik van hun eigen artikelnummers.
Order-Direct biedt de mogelijkheid om deze artikelnummers bij
de klant vast te leggen zodat ze kunnen worden gebruikt en afgedrukt
op alle verkoopbonnen voor die klant.



Order-Direct kent diverse methoden om prijsafspraken met klanten
vast te leggen, uiteenlopend van afspraken die voor alle klanten gelden
tot afspraken per bedrijfssoort en afspraken per klant afzonderlijk.

Deze methoden worden in combinatie met elkaar gebruikt. Het
programma bepaalt steeds de meest gunstige conditie voor de
betreffende klant en past deze toe, tenzij u een afspraak als
'exclusief' markeert.

Voor individuele artikelen en individuele klanten kunt u het toepassen
van prijsafspraken (tijdelijk) uitschakelen.



Order-Direct biedt de mogelijkheid tot het maken van eenvoudige
brieven. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van het centrale
relatiebestand.

Binnen Order-Direct kunnen standaard teksten worden vastgelegd
voor gebruik in brieven, mailings en offertes.

In het onderdeel ‘Mailings’maakt u mailings aan, gebaseerd op een
brief- of standaard tekst. De selectie van adressen gebeurt op
uiteenlopende manieren.

Behalve brieven kunnen ook adreslijsten en etiketten worden
afgedrukt. Daarnaast biedt het onderdeel de mogelijkheid tot het
verzenden van mailings per e-mail.

Mailings kunnen worden bewaard als bedrijfssoort of produktgroep,
zodat ze later weer kunnen worden opgeroepen.



De inkoop houdt zich bezig met het plaatsen van bestellingen van
artikelen bij leveranciers en het zorgdragen dat deze bestellingen op
tijd worden geleverd. Een artikel wordt besteld wanneer een klant er
specifiek om vraagt en om de voorraad op peil te houden of te
brengen.

De inkoopfuncties van Order-Direct zijn gekoppeld met de rest van het
programma. Zo verschijnt bij het opvragen van een klant voor wie
bestelde artikelen zijn binnengekomen een melding op het scherm dat
de artikelen kunnen worden uitgeleverd.

Een bestelbon bevat artikelen die besteld moeten worden bij een
bepaalde leverancier. Zo'n bestelbon wordt meestal per fax of per e-
mail naar de leverancier gestuurd. Op de bestelbon is plaats voor een
tekst met aanvullende opmerkingen en eventueel een afwijkend
afleveradres.

Bestelbonnen worden aangemaakt door de bestelregels in te typen,
vanuit eerder ingevoerde 'losse' bestellingen of vanuit het besteladvies.



In het onderdeel Expeditie worden de door een leverancier geleverde
bestellingen binnengeboekt. Dit is voor andere programmaonderdelen
het teken dat deze artikelen kunnen worden uitgeleverd aan klanten.



Totdat bestelde artikelen geleverd zijn staan zij ‘in backorder' bij de
leverancier. Order-Direct houdt alle backorders bij en geeft aan
wanneer een bestelling de afgesproken levertijd overschrijdt.



Zijn bestellingen eenmaal geleverd, dan vraagt u overzichten hiervan
op in het onderdeel geleverde bestellingen. Dit onderdeel toont alle
leveringen in een bepaalde periode, tevens getotaliseerd per artikel,
leverancier en bestelbon. U kunt hier ook een exportbestand
aanmaken tbv. het CBS.



In het onderdeel uit te leveren bestellingen vraagt u op welke
orderbevestigingen (gedeeltelijk of geheel) kunnen worden
uitgeleverd aan klanten en welke reparaties kunnen worden
uitgevoerd.



Dit onderdeel wordt gebruikt om de bestelde artikelen op te vragen
van één of meerdere artikelen in een bepaalde periode. De gegevens
worden getotaliseerd weergegeven, onder andere per artikel,
artikelgroep, leverancier, produktgroep en periode.



RMA (Return Material Authorisation) wordt binnen Order-Direct
afgehandeld middels retourzendingen.

Een retourzending is een artikel dat wordt teruggestuurd naar de
leverancier, bijvoorbeeld omdat het defect is of niet correct geleverd.

U maakt losse retourzendingen aan, waarna deze per leverancier
worden verzameld en op een retourbon worden geplaatst. U kunt de
artikelen met hun aantallen ook direct invoeren in de retourbon.

Vervolgens worden de artikelen teruggestuurd naar de leverancier.



Ontvangt u vervangende of gerepareerde artikelen van de leverancier,
dan wordt de bijbehorende retourzending als afgehandeld
gemarkeerd. Het ontvangen aantal wordt dan bij de voorraad
geboekt.

Worden er geen vervangende artikelen geleverd, dan markeert u de
retourzending als gecrediteerd.



Order-Direct ondersteunt het verkoopproces met een reeks van
verkoopbonnen die naar elkaar verwijzen: offertes, orderbevestigingen,
verzendbonnen (pakbonnen), reparatiebonnen (werkbonnen) en
fakturen.

Is een bon (bijvoorbeeld een verzendbon) eenmaal ingevoerd, dan
wordt hiervan met één druk op de knop automatisch de volgende bon
(een faktuur) aangemaakt.

Een offerte is een prijsopgave van één of meer artikelen, bestemd voor
een prospect of een klant. Iedere offerte kan worden voorzien van
aanvullende gegevens, zoals de naam van de aanvrager, het
aanvraagnummer van de klant en een begeleidende kop- en voettekst.

U kunt standaard teksten definiëren voor gebruik op offertes.

Aan iedere offerte kan een offertestatus worden toegekend, die in de
loop van de tijd kan wijzigen. De lijst van mogelijke statussen stelt u zelf
samen.



Gaat een klant akkoord met een offerte, dan wordt hiervan een
orderbevestiging gemaakt. U hoeft de offerteregels dan niet over te
typen.

Een orderbevestiging bevat artikelen die nog niet direct worden
uitgeleverd, bijvoorbeeld omdat ze nog uit het magazijn gehaald
moeten worden.

Orderbevestigingen maakt u ook aan wanneer er sprake is van artikelen
die niet meer op voorraad zijn en dus eerst besteld moeten worden of
wanneer een klant de artikelen nog niet mee kan nemen, bijvoorbeeld
bij een telefonische order.



De volgende stap in het verkoopproces is de verzendbon (pakbon).
Hierop staan artikelen die door een klant meegenomen, bij een klant
bezorgd of naar een klant opgestuurd zijn, maar nog niet zijn betaald.

Een verzendbon kan het vervolg zijn op een orderbevestiging die
(gedeeltelijk) wordt uitgeleverd, maar kan ook los worden aangemaakt.

Een verzendbon wordt vaak door de klant ondertekend.



Reparatiebonnen (werkbonnen) hebben betrekking op een reparatie,
installatie, onderhoudsbeurt of keuring van een machine, computer,
heftruck of iets dergelijks.

Op een reparatiebon worden de gebruikte onderdelen en het aantal
arbeidsuren vermeld.

Bij een externe reparatie worden reparaties opgestuurd naar de
leverancier, fabrikant of een externe onderhoudsdienst, vergezeld van
een reparatiebrief.

Ten behoeve van het keuren van machines en elektrisch gereedschap
kan bij een reparatiebon een keuringsrapport worden aangemaakt en
afgedrukt.



Een faktuur is een rekening voor een aantal geleverde artikelen en/of
verrichte reparaties of andere werkzaamehden, te voldoen door de
klant.

Een faktuur kan worden aangemaakt als vervolg op een offerte,
orderbevestiging, verzendbon of afgehandelde reparatie, maar wordt
ook veelal bij contante verkopen gebruikt.



Verzendbonnen en reparatiebonnen worden doorgaans periodiek in
serie gefaktureerd; het programma verzamelt dan alle te faktureren
bonnen, maakt er fakturen van en drukt deze vervolgens af of
verstuurt ze per e-mail.



Het programma kan zo worden ingesteld dat op bepaalde
computers, bijvoorbeeld aan een verkoopbalie, vóór het afdrukken
van een faktuur of kassabon automatisch een scherm verschijnt
waarin de betaalmethode(n) van de klant worden opgegeven, met
de bijbehorende bedragen.



In het programma worden kladkasboeken aangemaakt, één per
kassa. In ieder kladkasboek worden de contante inkomsten en
uitgaven van de bijbehorende kassa bijgehouden.

Bij het aanmaken van een contante faktuur wordt het faktuurbedrag
steeds in het bijbehorende kladkasboek geboekt. Wijzigt u een
faktuur, dan worden eventuele bijbehorende mutaties in het
kladkasboek automatisch bijgewerkt.

De mutaties in ieder kladkasboek worden periodiek overgebracht
naar het centrale kasboek. De mutaties worden dan automatisch uit
het kladkasboek verwijderd. Vanuit het centrale kasboek kunnen de
mutaties vervolgens worden geëxporteerd naar de boekhouding.



Behalve het direct invoeren en wijzigen van mutaties in een
kladkasboek, kunnen ook losse boekingen worden aangemaakt,
bijvoorbeeld bij incidentele uitgaven of afstortingen uit de kassa.



Tellingen van de inhoud van de diverse kassa's kunnen in Order-
Direct worden vastgelegd.

Na het invoeren van een telling controleert het programma of de
getelde kassa-inhoud overeenkomt met de inkomsten en uitgaven
sinds de laatste telling.



Order-Direct kent een aantal programma-onderdelen voor het
opvragen van omzetoverzichten per artikel, klant of medewerker, en
combinaties hiervan. Omzetgegevens kunnen worden opgevraagd
per dag, maand en jaar.

Al deze programma-onderdelen beschikken over een rechtstreekse
exportfunctie naar Microsoft Excel.

Het onderdeel Artikelomzet toont de verkochte artikelen gedurende
een zelf in te stellen periode. Naast de aantallen, inkoop- en
verkooptotalen per artikel worden de gegevens ook getotaliseerd
getoond per artikelgroep, merk, klant, bedrijfssoort, regio en
periode.



In een drietal onderdelen kan de omzet van een klant of groep van
klanten worden opgevraagd.



Het onderdeel Medewerkeromzet laat de omzet zien per medewerker
gedurende een bepaalde periode.



Het onderdeel Periode-omzet laat de omzettotalen zien in een reeks
van perioden.

U geeft de gewenste periodesoort (maand, kwartaal, half jaar) op in
het optievenster bij dit onderdeel.



Het onderdeel Dagomzet laat zien wat er op een bepaalde dag is
verkocht, besteld door klanten en besteld bij leveranciers.



Order-Direct registreert de gang van zaken rondom debiteuren-
bewaking aan de hand van een aantal zelf in te stellen fasen, vanaf
bijvoorbeeld ‘eerste herinnering' tot ‘uit handen geven ter incasso'.

U geeft zelf op na welke periode debiteuren overgaan naar een
volgende fase.



Het programma houdt voor iedere debiteur diens huidige fase bij en
genereert met behulp van het onderdeel overzicht aanmaningen de
bijbehorende aanmaningen en herinneringen.

In een apart tekstvenster legt u per debiteur de gemaakte
betalingsafspraken vast.



Is een faktuur betaald, dan geeft u dit aan in Order-Direct door de
faktuur als betaald te markeren of, in geval van een deelbetaling, door
bij de faktuur het betaalde bedrag in te voeren.

U kunt betalingsoverzichten opvragen van een zelf in te stellen
periode.



Order-Direct ondersteunt uiteenlopende etiketsoorten, waaronder
artikel-, adres-, reparatie- en verzendetiketten.

Voor iedere etiketsoort kan een onbeperkt aantal formaten en
layouts worden opgegeven.

Etiketten kunnen worden afgedrukt op losse etiketten door een
speciale etikettenprinter, of op stickervellen op een laserprinter.

Etiketlayouts kunnen volledig naar wens worden samengesteld, met
vaste teksten, barcodes en afbeeldingen.



Programma-onderdelen en -functies worden beveiligd en
afgeschermd met wachtwoorden en de mogelijkheid om ieder
onderdeel van het hoofdmenu in en uit te schakelen per gebruiker.



Met de module 'Notities en taken' maakt u notities bij relaties en
wijst u uit te voeren taken toe aan medewerkers.

Tijdens het aannemen van een telefoongesprek of na een bezoek aan
een klant legt u met deze module het gesprek en de gemaakte
afspraken vast in de vorm van een notitie.

Deze notities worden bewaard bij de relatie en kunnen later worden
geraadpleegd.

Notities kunnen ook worden gekoppeld aan een bon en/of een
machine.



Daarnaast kunt u met deze module taken aanmaken en aan een
relatie, machine en/of bon koppelen.

Een taak is een activiteit die nog moet worden uitgevoerd door een
medewerker of medewerkergroep.



Niet afgehandelde notities en onvoltooide taken worden automatisch
gemeld op de computer van de medewerker(s) voor wie de notitie
bestemd is of de taak moet gaat uitvoeren.



In een tweetal programma-onderdelen vraagt u overzichten op van
de (openstaande) notities en taken die zijn aangemaakt gedurende
een bepaalde periode, voor één of meerdere medewerkers.



Met de module ‘Machines en onderhoud’ registreert u de gegevens
van meer complexe ‘artikelen', zoals autowasinstallaties, heftrucks,
verwarmingsketels, computernetwerken en printers.

In het onderdeel 'Machine bewerken' legt u de gegevens van een
machine vast. Reparaties en onderhoudsbeurten aan een machine
worden automatisch opgenomen in de machinehistorie.

U kunt termen als 'machine' en 'serienummer' naar eigen inzicht
wijzigen in benamingen die beter passen bij uw eigen situatie.



Bij iedere machine kunt u aangeven of er sprake is van onderhouds-
beurten op de machine. Daarnaast kunt u vastleggen dat er sprake is
van een servicecontract en of dit contract periodiek moeten worden
gefaktureerd.

Door middel van een machineconfiguratie kunt u nauwkeurig
aangeven uit welke onderdelen een machine bestaat. Deze
configuratie kan desgewenst worden overgenomen op de fakturen
voor het servicecontract.

Servicecontracten worden in serie gefaktureerd in het onderdeel
'Automatisch faktureren'.



In dit onderdeel roept u voor een reeks van machines uiteenlopende
overzichten op.

De gegevens worden verdeeld over meerdere tabbladen getoond.



In dit onderdeel roept u voor een specifieke machine op welke
verkoop- en reparatiebonnen aan deze machine zijn gekoppeld.



Wanneer uw bedrijf beschikt over meerdere filialen met hun eigen
magazijn, dan kunt u met deze module de voorraad per filiaal
bijhouden. Alle filialen delen hetzelfde artikelen- en relatiebestand,
maar hebben hun eigen voorraad en maken hun eigen bonnen.

Er is sprake van één hoofdfiliaal waar veelal de centrale
inkoop plaatsvindt. De overige filialen legt u vast in het onderdeel
'Filialen'.

In het hoofdmenu van Order-Direct kiest u steeds één van de filialen.
Alle programma-onderdelen laten dan de gegevens zien van dat
filiaal, zoals de omzetgegevens of openstaande verzendbonnen.

Selecteert u een ander filiaal, dan worden de gegevens in de
openstaande vensters automatisch bijgewerkt. U kunt overigens ook
de optie 'Alle filialen' selecteren.



De totale bedrijfsvoorraad wordt opgedeeld in voorraden per filiaal,
net als de reserveringen en openstaande bestellingen.

In het onderdeel 'Artikel bekijken' kunt u de aantallen voor alle filialen
zien.



Overboekingen van het ene naar het andere filiaal worden vastgelegd
met een speciale bonsoort, pakbonnen genaamd. Hierop worden de
artikelen met hun aantallen geplaatst, samen met het filiaal van
afkomst en het filiaal van bestemming.

Zodra de pakbon als 'Geleverd' is gemeld worden de voorraden van
beide filialen bijgewerkt.



De module ‘Koppeling met boekhouding’ bevat koppelingen met
diverse boekhoudpakketten, waaronder AccountView, SnelStart en
AFAS.

Met AccountView en SnelStart bestaat een rechtstreekse koppeling,
dat wil zeggen dat u vanuit Order-Direct debiteur- en crediteur-
gegevens en journaalposten van verkoopfakturen en kasmutaties
direct kunt exporteren naar uw boekhoudpakket; bovendien kunt u
de in uw boekhouding ingevoerde betalingen importeren om het
betalingsbestand van Order-Direct bij te werken.

Bij grote aantallen kasmutaties en fakturen levert deze module een
aanzienlijke tijdsbesparing op.



Order-Direct beschikt over een eigen artikelbestand maar kan ook
gebruik maken van zogeheten externe bestanden.

Met de module ‘Externe bestanden' converteert u artikelbestanden en
prijslijsten die worden aangeleverd door uw leveranciers, veelal als
Excelbestand, naar het juiste formaat, zodat ze door Order-Direct
kunnen worden benaderd.

Vervolgens kunt u snel prijzen vergelijken, prijswijzigingen doorvoeren
en nieuwe artikelen toevoegen aan uw eigen artikelbestand in Order-
Direct.

Deze module is dan ook bij uitstek geschikt voor bedrijven die te
maken hebben met veelvuldig veranderende prijzen.

Naast artikelgegevens kunt u ook adresgegevens importeren voor
gebruik in mailings en om het relatiebestand van Order-Direct bij te
werken.



Met de module ‘Koppeling met Webwinkel’ maakt u een bestand aan
met artikelen die deel uitmaken van een online productcatalogus of
Webwinkel op het Internet.

De catalogus of Webwinkel wordt steeds bijgewerkt vanuit Order-
Direct en online bestellingen kunnen als orderbevestigingen worden
geïmporteerd.

De navigatiestructuur van de Webwinkel wordt binnen Order-Direct
opgezet en vastgelegd middels menu-items. Bij ieder menu-item geeft
u aan welke online artikelen eraan zijn gekoppeld, en in welke
volgorde.

Ook de omschrijvingen van de menu-items kunnen in meerdere talen
worden ingevoerd.



De online artikelen worden geselecteerd in het artikelbestand van
Order-Direct en in het onderdeel Online artikelen voorzien van aan-
vullende gegevens, zoals een begeleidende tekst (in één of meerdere
talen), een mogelijk afwijkende prijs en een voorraadindicatie.

In dit onderdeel worden ook één of meerdere afbeeldingen aan ieder
artikel gekoppeld.



In het relatiebestand van Order-Direct kunnen klanten worden
aangewezen als vaste klanten in de Webwinkel.

Bij de vaste klanten worden een gebruikersnaam en wachtwoord
vastgelegd, waarmee zij in de Webwinkel kunnen inloggen.



De Webwinkel kan worden bijgewerkt vanuit Order-Direct.

Afhankelijk van het type Webwinkel gebeurt dit door het aanmaken
van exportbestanden die vervolgens in de Webwinkel worden
ingelezen, of rechtstreeks in de database van de Webwinkel.

Momenteel heeft Order-Direct koppelingen met E-store van InToto
en de Webshop van Syveon.



De module ‘Serienummers’ is bedoeld voor de registratie van
serienummers bij artikelen.

Serienummers worden ingevoerd bij het binnenboeken van
bestellingen, het aanmaken van retourzendingen, op verzendbonnen
en reparatiebonnen, en op fakturen en garantiebewijzen.



In het onderdeel Serienummers kan op uiteenlopende manieren
naar serienummers worden gezocht.



Met de module ‘Bijlagen’ worden verwijzingen vastgelegd naar
aanvullende informatie die niet binnen Order-Direct wordt
bijgehouden, zoals een afbeelding bij een artikel, een
kostprijsberekening in Excel bij een offerte of een gescande
inkoopfaktuur bij een bestelbon. Zo'n verwijzing heet een bijlage.

Aan iedere bon, machine, artikel en relatie kunnen één of meerdere
van dergelijke bijlagen worden gekoppeld. Door op de bijlage te
dubbelklikken wordt de bijbehorende applicatie opgestart en de
bijlage geopend.



Met de module ‘Urenregistratie’ boeken medewerkers hun bestede
uren op activiteiten. Zo krijgt u een volledig overzicht van de
urenbesteding van iedereen binnen uw bedrijf.

U kunt alle activiteiten zelf opgeven en instellen welke medewerker
op welke activiteiten mag boeken.

Aan iedere activiteit kent u een unieke code toe, in een zelf te
bepalen formaat.



In het onderdeel Urenregistratie kan iedere medewerker zijn of haar
boekingen invoeren. Een boeking heeft betrekking op een activiteit
en kan daarnaast verwijzen naar een relatie, inkoop- of verkoopbon,
reparatiebon, machine, notitie of taak, of één van de wagens in uw
wagenpark.

U kunt een boeking desgewenst laten doorberekenen op de
gekoppelde verzendbon of reparatiebon.

Sommige medewerkers mogen de boekingen van een medewerker
voor een week autoriseren. De boekingen van de medewerker voor
die week zijn dan definitief en kunnen niet meer worden aangepast.



In het venster Boeking in urenregistratie kan steeds een nieuwe
boeking worden aangemaakt en/of een vorige boeking worden
voltooid.

Zo kunnen medewerkers boekingen invoeren op het moment dat zij
een activiteit afronden en/of met een nieuwe activiteit beginnen.

Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een barcodescanner die
met het toetsenbord is verbonden.



U kunt uiteenlopende overzichten opvragen van de geboekte uren in
een bepaalde periode, van één of meerdere medewerkers, van een
bepaalde activiteit, of van een bepaalde wagen, en van één of alle
relaties.



De module Assemblages geeft u de mogelijkheid om zogeheten
assemblage-artikelen vast te leggen, die niet besteld worden bij een
leverancier maar door uzelf geassembleerd. Met deze module kunt u
voorraadbeheer voeren over uw assemblage-artikelen.

Termen als 'assemblage', 'stuklijst' en dergelijke kunnen naar eigen
inzicht worden aangepast naar benamingen die beter bij uw
bedrijfssituatie passen.

De onderdelen waaruit een assemblage-artikel (standaard) is
opgebouwd worden bij dit artikel vastgelegd als stuklijst. Een
stuklijst kan ook tekstregels bevatten.



Uit te voeren assemblages worden vastgelegd door middel van
assemblage-orders.

Een assemblage-order kan los worden aangemaakt ten behoeve van
de voorraad, maar ook rechtstreeks vanuit een regel in een
orderbevestiging of reparatiebon.

De onderdelen van de stuklijst met hun aantallen worden
automatisch overgenomen op de nieuwe assemblage-order en
kunnen naderhand worden gewijzigd of uitgebreid.



Het onderdeel assemblage-advies toont op basis van de actuele
voorraad en de opgegeven minimum en maximum voorraden van alle
assemblage-artikelen welke artikelen moeten worden geassembleerd
en in welke aantallen.

Dit onderdeel is de tegenhanger van het besteladvies voor de
inkoopartikelen.



Met de module kunt u uiteenlopende overzichten van assemblage-
orders opvragen.

Zo wordt bij orderbevestingen met één of meerdere assemblage-
artikelen een overzicht getoond van de assemblage-orders die
verwijzen naar de orderbevestiging, met hun onderdelen.



Met de module ‘Externe verbindingen’ maakt u op eenvoudige wijze
verbinding met de netwerken, servers en werkstations van uw klanten,
met gebruikmaking van een aantal verbindingstypen, waaronder Putty,
Remote Admin, Remote Desktop, VNC en Winscp.

U legt veel voorkomende verbindingstypen vast en geeft u aan welke
gegevens benodigd zijn bij de verschillende typen, zoals een
gebruikersnaam, wachtwoord of IP-adres.



Vervolgens kunt u bij iedere relatie één of meer externe verbindingen
vastleggen. Iedere verbinding behoort tot één van de eerder
ingevoerde verbindingstypen.

Geef bij iedere verbinding de waarde van de vereiste gegevens op.



Vanuit het onderdeel 'Relatie bekijken' kunt u nu de gewenste
verbinding tot stand brengen.


