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INLEIDING
1.1.

Algemeen

De monitor verrichtingen maakt deel uit van het menu verrichtingen. De monitor is
beschikbaar vanaf de Wings Enterprise versie.
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SPECIFIEK
1.2.

Overzicht instellingen

Het scherm van de monitor verrichtingen bestaat uit verschillende vakken en diverse
sorteer- en selectiemogelijkheden. De gebruiker beschikt over de mogelijkheid om
gegevens aan te duiden in het monitorscherm. Hiertoe kunnen er in de instellingen
verschillende kleuren worden geselecteerd waarin de gegevens moeten gemarkeerd
worden. Op basis van deze kleuren worden de verschillende statussen van een
verrichting op het scherm verduidelijkt.

 Klik op Beheer



Klik op Instellingen
Klik op Voorkeuren(2)

Binnen de instellingen kan ook worden bepaald of de gebruiker bepaalde
handelingen mag stellen. B.v. Vanuit de monitor orders verwijderen.

 Klik op Beheer




Klik op Instellingen
Klik op Logistiek
Klik op Monitor verrichtingen
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WERKING MONITOR VERRICHTINGEN
2.1.

De monitor en de selecties

Onder ‘Verrichtingen’ vind je de ‘Monitor verrichtingen’. Het scherm van de monitor
verrichtingen bestaat uit verschillende vakken. Hierna volgen enkele voorbeelden.



Er worden van de verschillende verrichtingen afzonderlijke voorbeelden
getoond. Het spreekt echter vanzelf dat de gebruiker ook meerdere soorten
verrichtingen tegelijk kan selecteren om die samen op de monitor te kunnen
zien. De bedragen worden onderaan in de tabel getotaliseerd.

Verrichtingen

Hier kun je selecteren dat er orders moeten getoond worden in de monitor. De
selectie kan worden uitgebreid door

Enkel niet geleverde en gedeeltelijk geleverde orders tonen.
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Enkel orderlijnen tonen die nog niet of gedeeltelijk geleverd zijn.

Algemene knoppen in het scherm Monitor verkoopverrichtingen
Afsluiten monitor.
Ingave nieuw order, pro forma of levering.
Kopie aanmaken van order, pro forma of levering.
Bewerken verrichting.
Verwijderen verrichting (behalve gefactureerde leveringen).
Afdrukken verrichting.
Afdrukvoorbeeld.
Export naar Excel.
Klanteninfo.
Leverhistoriek.
Navigatieknoppen van Wings (Eerste, vorige, volgende, laatste).
Deze knop laat toe om de detaillijnen van het order(s) weer te geven of te
verbergen.
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Mochten de gegevens van een order gewijzigd worden terwijl het
monitorscherm open staat dan kun je met deze knop het scherm vernieuwen.



De knoppen voor voorzieningen en gereserveerde stock zijn enkel
actief indien deze modules aanwezig zijn.

Enkel open pro forma’s kunnen worden getoond, ook selectie mogelijk op ‘Niet
verwerkt’, ‘Verwerkt/gewijzigd’ en ‘Verwerkt’. Ook het weergeven van detaillijnen is
mogelijk.

Leveringen worden getoond en bijkomend enkel de te factureren leveringen. Ook
het weergeven van detaillijnen is mogelijk.

Mogelijkheid om reeds gearchiveerde leveringen te tonen. In de kolom ‘Arch’ wordt
dan een * geplaatst ter indicatie dat het om gearchiveerde leveringen gaat.
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Facturen kunnen ook in de monitor getoond worden volgens hun verwerkingsstatus.
B.v. enkel verwerkte en gewijzigde facturen tonen.



In het middenste gedeelte van het scherm worden de (eventuele)
bijlagen getoond van de verrichting.



In het onderste gedeelte van het scherm worden de gegevens van
de klant getoond. Door te klikken op
kun je de gegevens van
de klantenfiche bewerken.
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Indien er voor gearchiveerde facturen geopteerd wordt, worden er facturen uit het
archief getoond. D.w.z. facturen uit reeds afgesloten perioden. In de kolom ‘Arch’
wordt dan een * geplaatst ter indicatie dat het om gearchiveerde facturen gaat.

Bedragen

Selectie van de bedragen die als een kolom in het overzicht op de monitor zullen
verschijnen. (Exclusief of inclusief BTW of beide). Indien ’Open’ geselecteerd wordt
zullen ook openstaande bedragen worden getoond. Verder is het ook mogelijk de
marge t.o.v. de aankoopprijs (uit de productfiche) te tonen in bedrag en in
percentage.

Selectie
Het vak selectie bevat meerdere selectiecriteria om mee te bepalen wat de monitor
moet tonen. Selecties kunnen ook worden uitgevoerd op de gebruikersvelden. Van
belang is hierbij dat bij de gebruikersvelden de nodige opties in het tabblad ‘Monitor’
zijn aangevinkt. (Zie ook Beheer-Gebruikersvelden-Verrichtingen).
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Indien er gebruikt gemaakt werd van vrije velden op verrichtingen, dan wordt er een
selectie mogelijk in het grote selectievak op de monitor verrichtingen.



In het (vergrote) voorbeeld hierboven werd een vrij veld
aangemaakt op de hoofding van orders. Hierdoor kunnen de
orders geselecteerd worden op dit veld. B.v. alle orders
selecteren van de provincie Limburg.
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Selectiemogelijkheden op Vestiging, boek, klant, leveringsadres klant en
verrichtingsdatum.
Tevens is het mogelijk op de Referentie van de klant (Zie tabblad financieel in de
verrichtingen) te selecteren.
Selecties op bedrag vanaf en tot en per vertegenwoordiger.

Enkel verrichtingen die één of meerdere detaillijnen met een negatief aantal bevatten
zullen in het overzicht opgenomen worden.

De selectie gebeurt op verrichtingen waarvan de leverdatum ligt tussen 01/07/2013
en 20/07/2013. Dit voor alle producten. Hier is het eventueel mogelijk om op
bepaalde producten te selecteren.

Hier wordt aangegeven dat alle verrichtingen, geblokkeerd of niet, mogen getoond
worden.



Indien er verkoop via kassa van toepassing is kunnen deze
verrichtingen mee in de selectie betrokken worden. Tevens is er een
bijkomende selectie per kassaoperator mogelijk.
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Details of niet?
 Nee: enkel hoofdingen.
 Geselecteerde: enkel detail tonen van de lijn die geselecteerd wordt.
 +Commentaren: ook de commentaren tonen
 Producten: alleen de productlijnen en geen commentaren
 Alle: productlijnen en commentaren.





Bij ‘Sorteer volgens’ kunnen tot 4 criteria worden geselecteerd om
de te tonen verrichtingen te sorteren.
B.v. op klantcode en volgens verrichtingsdatum.



‘Aanduiden’ Hier zijn er 4 criteria mogelijk om de status van een
verrichting weer te geven.

De instelling die toelaat de kleur en achtergrond te bepalen van de
verschillende statussen bij het aanduiden vind je in Beheer-InstellingenVoorkeuren(2).
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VOORBEELD
2.2.

De monitor en de selecties, een praktisch voorbeeld

Ik wil een overzicht van al mijn klantenorders bekomen mét detail en met een
leverdatum die tussen 01/07/2013 en 31/07/2013 ligt. Verder zullen ook de open
bedragen en marges van deze orders worden getoond en moeten geblokkeerde
orders ook verschijnen in de monitor.
Er dient gesorteerd te worden volgens het nummer van de verrichting.
Geblokkeerde en niet geleverde orders moeten worden gemarkeerd in een kleurcode
op het overzichtsscherm.
Door het gebruik van vrije velden in de verrichtingen wordt er op de orders bijkomend
geselecteerd:
 Order hoofding: enkel orders voor regio Antwerpen)
 Order detail: enkel orderlijnen met ‘Af magazijn’ als type afhaling goederen.



Ter verduidelijking zullen enkele selecties vergroot worden
getoond.
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Open orders, details en te factureren leveringen.

Open bedragen en marges tonen.
Levering tussen 01/07 – 31/07

Details tonen van de productlijnen, geen commentaren.

Sorteren volgens nummer verrichting.

Markeren wat geblokkeerd is en wat er niet
geleverd is.

Enkel de orders voor de regio Antwerpen tonen.

Enkel orders van het type afhaling ‘Af magazijn’ tonen.
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De kleuren die gebruikt worden om de verschillende statussen in
de monitor te tonen zijn door de gebruiker zelf in te stellen. (Zie
ook: Beheer-Instellingen-Voorkeuren(2)).

Witte letters op een oranje achtergrond geven de geblokkeerde orders weer.

Rode letters op een zwarte achtergrond geven de niet geleverde orders weer.


Indien er naar rechts gescrolld wordt, worden er andere vakken
zichtbaar:

De rode lijn onderaan geeft het totaal weer van de bedragen van de verschillende
orders. Daarnaast wordt ook het totaal aan open orders getoond.

De lijn die in witte kleur verschijnt is een ander type verrichting, nl. een levering.
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De laatste kolom toont een vrij veld van de verrichtingen, in dit
geval de provincie waarop het order betrekking heeft.

Naast de leverstatus wordt ook de marge getoond. Deze geeft het verschil
weer tussen de aankoopprijs in de productfiche in bedragen en %.
B.v. op het scherm is de aankoopprijs van het artikel 100 EUR en de
verkoopprijs is 200 EUR. Bijgevolg is de marge 50%.
Door te dubbelklikken op een verrichting wordt de verrichting geopend.

B.v. dubbelklik op een geblokkeerd order om de inhoud te bekijken.
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De andere banden van het scherm geven de detaillijnen van de verrichtingen weer,
(gebruik
voor weergeven/verbergen van details) de bijlagen en de klantgegevens.
(Toegankelijk via
).

Detail verrichting

Bijlagen verrichting

Klant verrichting
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WERKING MONITOR PRODUCTEN
3.1.

Algemeen

De monitor producten maakt deel uit van het menu van de basisbestanden. De
definitie wordt aangemaakt in basis-productmonitor of in afdrukken-basisbestandenproducten. De monitor is beschikbaar vanaf de Wings Enterprise versie.
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SPECIFIEK
3.2.

Overzicht

Het scherm van de monitor producten zal een invoertabel tonen van de
geselecteerde items van alle producten die aan de opgegeven selectie voldoen.
Er zal eerst een definitie moeten worden aangemaakt. Hierbij wordt de gebruiker
begeleid door een Lijst Wizard. De definitie voor de productmonitor kan ook in het
menu Afdrukken Basisbestanden Producten worden aangemaakt.
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WERKING MONITOR PRODUCTEN
3.3

De monitor en de selecties

Onder ‘Basis’ vind je de ‘Productmonitor’. Hier dient een definitie te worden
aangemaakt. Eenmaal een definitie is aangemaakt kan de gebruiker deze steeds
wijzigen of verwijderen. Deze definitie kan dan worden opgeroepen in de monitor.

 Klik op Basis



Klik op Productmonitor
Klik


De knop

wordt actief.
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 Klik op



Selecteer



Klik





Hier selecteer je enkel de vakken waarop je de fiches wil filteren,
op het moment van afdruk kan je aan de aangekruiste vakken een
specifieke inhoud toekennen waaraan de fiches die op de lijst
zullen voorkomen moeten voldoen.

Klik
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Bij het afdrukken van documenten is de volgorde waarin de
geselecteerde fiches afgedrukt worden eveneens van belang.
Per document kan je drie sorteringscriteria opgeven. Per criterium
kan je bepalen of de sortering in opklimmende of dalende lijn moet
gebeuren.
Indien geen enkel sorteringscriterium ingegeven wordt, dan
worden de geselecteerde fiches afgedrukt in een willekeurige
volgorde.

Opklimmend sorteren
Dalend sorteren


Klik
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Velden selecteren (of de selectie ongedaan maken) die gaan
afgedrukt of getoond worden kan door op die velden te
dubbelklikken. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een
aantal knoppen.

selectie van een veld.

selectie van alle velden.

deselectie van een veld.

deselectie van alle velden.

in de volgorde van afdruk het veld één positie naar boven plaatsen.

in de volgorde van afdruk het veld één positie naar beneden plaatsen.

 Klik
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Mogelijkheid om de titels van de kolommen te wijzigen.
B.v. de titel VP Divers wijzigen in Verkoopprijs

 Klik



Indien de lijst moet bewaard worden moet
worden geselecteerd. Tik vervolgens
een titel in.
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 Klik



Op het scherm waar nu de lijst kan afgedrukt worden, verschijnt
nu de filterselectie.
B.v. de lijst filteren enkel voor de productgroep HE
(Huishoudelectro).



Indien er geen selectie wordt opgegeven worden alle productgroepen
geselecteerd.
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 Klik

Een bijkomende selectie op de status van de fiches is mogelijk.
B.v. Enkel actieve fiches tonen. Verder kan er ook worden
bepaald in welke taal de productomschrijving moet worden
getoond.

om de productmonitor te starten



Ter verduidelijking zullen een aantal schermdelen vergroot worden
getoond.
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Binnen de geselecteerde productgroep HE (Huishoudelectro) worden de
verschillende producten op de monitor getoond met de geselecteerde velden.



Binnen het monitorscherm zijn slechts beperkte wijzigingen mogelijk. Er wordt
rekening gehouden met de relaties tussen bestanden. De bedoeling is ook
vooral te controleren, dus te tonen.

Knoppen
Sluiten van de monitor.
Nieuw.
Kopie aanmaken.
Bewerken.
Schrappen.
Export naar Excel.
Eerste, vorig, volgend en laatste record.

In de onderste schermhelft worden meer details getoond over de producten. Naast
code en omschrijving, wordt ook weergegeven tot welke product/prijsgroep het
product behoort. Tevens worden de inventarisgegevens en de stocklocatie getoond.

Wings Monitor 27

