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EDITORIAAL
Op de website van Wings moet u zeker eens navigeren naar ‘Nieuws’. Hier kunt u vernemen dat het Wings team
in deze coronatijden druk in de weer is gebleven met allerlei nieuwe ontwikkelingen. Er werd niet alleen werk
gemaakt van de MOSS-aangifte (Mini One Stop Shop) voor de verrekening van buitenlandse btw-ontvangsten,
doch ook onze conversielijst is blijven groeien waardoor nog meer pakketten kunnen omgezet worden naar de
Wings-omgeving.
Voor de gebruikers van Wings Logistiek hebben wij voorzien in een overzichtelijke handleiding inzake de nieuwe
regels rond de afrondingen. Deze instelling is zowel bruikbaar voor de afrondingen in de kassa als voor de cashbetaling van leveringen.
Verder heeft de coronaperiode ons gedwongen tot het nemen van allerlei maatregelen. Telewerk werd de
norm.
We zorgden ervoor dat de continuïteit van de ondersteuning gegarandeerd bleef door dit vooral via mail te
doen. Het bleef mogelijk om remote support te geven en ondanks de ietwat moeilijke periode gebeurde dit toch
tot volle tevredenheid van onze eindgebruikers. Het belangrijkste daarbij was en is immers dat het probleem
wordt opgelost en dat onze gebruikers verder kunnen.
Ook de opleidingen hebben we voorlopig digitaal moeten voortzetten in plaats van face-to-face, iedereen tevreden dus. Laat ons hopen dat we langzaamaan terug naar ons normale leven kunnen maar met prioriteit voor
onze gezondheid.
Indien u nog meer wil vernemen over allerlei nieuwigheden lees dan zeker ook de artikels in de volgende bladzijden van onze nieuwsbrief!
Rudi Trompet & het Wings team
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Uitbreiding lengte
Vanaf versie 8.50 werd de lengte van klant-/leveranciersnamen en -adressen uitgebreid van
30 naar 50 posities.
Hierdoor wordt de afdruk van een aantal lijsten breder, wat aanleiding kan geven tot een afdruk in een kleiner lettertype of in voorkomend geval een wijziging van de afdrukstand van
staand naar liggend.
Via
kan indien nodig in Wings
Boekhouding de afdruklengte van deze gegevens ingesteld worden tussen 25 en 50 posities.

Opm.: in versie 8.50 werd eveneens de lengte voor e-mailadressen uitgebreid van 64 naar 128
tekens.

Wings Logistiek: Raadplegen kortingen klant / product
Wanneer de module Prijsafspraken (kortingen) in de licentie opgenomen is, kunnen de kortingen
geraadpleegd worden via
of

Deze opties kunnen in Wings Logistiek eveneens gestart worden d.m.v. [Ctrl]+[Alt]+[Q].
Indien op dat moment het product gekend is (b.v. in het tabblad Detail van de verrichtingen), worden de kortingen per product getoond, in het andere geval wordt een overzicht van de kortingen
per klant getoond.
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Gemeenschappelijke leveringsadressen
In Wings Logistiek kunnen naast klanten ook leveringsadressen aangemaakt worden.
In het oorspronkelijk concept was elk leveringsadres gekoppeld aan een specifieke (facturatie-)klant.

Sedert enkele maanden kunnen ook ‘gemeenschappelijke’ leveringsadressen ingebracht worden via
–
(facturatie-)klant leeg te laten:

, het volstaat hierbij om de verwijzing naar de

Deze adressen kunnen in een verrichting van om het even welke klant als leveringsadres geselecteerd worden:
Bv.
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AsteDRU Group Grobbendonk herdoopt
zich tot Creative Cooling Group

Sinds januari 2015 maakt DRU International gebruik van
Wings voor de boekhoudkundige verwerking. DRU International staat voornamelijk bekend als producent
van promotionele display coolers en zorgt ervoor dat
de producten van retailers en voedingsmerken met
trendy koeldisplays opvallen binnen het massale aanbod aan gekoelde of diepgevroren producten. Hiervoor
heeft DRU International een uitgebreid gamma aan
eenvoudig personaliseerbare displays. De grootste
meerwaarde bestaat in de mogelijkheid om op korte
termijn gepersonaliseerd en op maat te produceren. De
klant bedenkt de maten en de vorm, DRU International
zorgt dat de gevraagde koeldisplay snel beschikbaar is.
Bovendien streeft DRU International altijd naar de
meest energievriendelijke en 100% recycleerbare oplossing met de kleinst mogelijke ecologische voetafdruk.

Begin 2020 wordt, met de herdoop naar Creative Cooling Group, het bedrijf nog duidelijker in de markt gepositioneerd als een veelzijdige total solution partner
in zijn domein.
Vandaag kan de groep een breed spectrum van oplossingen aanbieden, gaande van advies en design, over
activatie, tot oplossingen voor hergebruik en recyclage.
Naast het verkopen van toestellen, levert Creative Cooling Group ook een verhuurservice voor tijdelijke en/of
permanente second placement-acties en tactische oplossingen voor integratie in nieuwe en bestaande winkelconcepten.

De nieuwe merkidentiteit is één van de bouwstenen
van de toekomststrategie van het bedrijf, dat acquisities of partnerships met het oog op een internationale
doorgroei niet uitsluit.
Tot Creative Cooling Group horen vier dochterondernemingen, met name Aste Finland (Forssa), DRU International (Grobbendonk), AFM Refrigeration
(Grobbendonk) en de interne start-up Happie Fridge.
Creative Cooling Group, met hoofdkantoor in Bouwelven 6, Grobbendonk, telt 80 werknemers.
DRU International is internationaal actief en levert wereldwijd. Het bedrijf geniet het vertrouwen van grote
merken zoals Danone, Heineken, Nestlé, Starbucks,
FrieslandCampina, Philadelphia, …
Intussen zijn de activiteiten uitgebreid. In 2017 was er
al de bundeling van Aste Finland en DRU International
tot de AsteDRU Group.
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Het aantal boekhouddossiers is intussen uitgebreid, en
het gebruik van de analytische boekhouding is geoptimaliseerd. Voor ons is de boekhouding veel meer dan
enkel een toepassing die de vereiste wettelijke documenten en aangiftes aanmaakt. Wings is de basis om
binnen de diverse bedrijven via een projectmatige
opvolging de benodigde informatie aan te leveren om
gemaakte beleidskeuzes te analyseren en de verdere
groei veilig te stellen.
Creative Cooling Group
Bouwelven 6—2280 Grobbendonk
www.creativecooling.com

V.U. Mark Sprengers — Probastraat 7 Blok A — 2235 Westmeerbeek
Niets uit deze uitgave mag op om het even welke manier gereproduceerd worden zonder voorafgaande geschreven toestemming van Wings Software.

