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Inleiding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondanks het feit dat H&L door de jaren heen een ERP pakket is geworden met zeer veel 

functionaliteit is er ook in 2011 weer het nodige gewijzigd in Handel & Logistiek. Naast functionele 

wijzigingen is ook nu aan de cosmetische kant van het pakket weer het nodige gewijzigd. 

 

 

 

 

 

Een en ander heeft geresulteerd in Handel & Logistiek versie 10.0 waarvan u de releasenotes voor u 

heeft. Op de volgende bladzijden hebben we in het kort weergegeven welke wijzigingen in deze 

nieuwe versie zijn doorgevoerd. Natuurlijk is er veel meer te vertellen over hoe een en ander werkt, 

hoe nieuwe functies ingesteld kunnen worden etc., maar we hebben uit oogpunt van 

overzichtelijkheid bewust gekozen voor een korte beschrijving per onderwerp. 

 

 

 

 

Mocht u na het lezen van deze beschrijving onvoldoende inzicht hebben gekregen in één of meer 

onderwerpen en wenst u hierover nadere informatie, dan kunt u contact opnemen met Comlogic 

Automatisering BV. Wij geven u dan graag uitleg over de betreffende functionaliteit. 
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Algemeen 

 

 

Transactielogging stambestanden 

Op veler verzoek is in deze versie transactielogging verwerkt voor de stambestanden. Dat betekent 

voor u dat u van elk stamrecord (grootboek, debiteur, crediteur of artikel) kunt zien wie wanneer 

welke rubriek heeft gewijzigd of wie wanneer een record heeft verwijderd. 

 

Om u een beeld te geven welke informatie per gewijzigd stamrecord getoond kan worden (zie 

afbeelding 4) hebben we ons op het werkstation van user frans in H&L aangemeld met user ken en 

vervolgens de inkoopprijs, vvp en verkoopprijs van een artikel gewijzigd. Daarna hebben we ons 

aangemeld als H&L user frans en hebben we de specificatie van hetzelfde artikel gewijzigd. het 

resultaat kan er dan (via het F12 menu, keuze artikelen) als volgt uitzien: 

 

 
afbeelding 4: Voorbeeld transactielogging infovenster op stambestand artikelen 

 
 

Het menu 

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan het omvormen van H&L van een 'characterbased' pakket naar 

een pakket met Windows functionaliteit. Een functies die wat ons betreft een facelift kon gebruiken is het 

keuzemenu. 

 

Het was bijvoorbeeld t/m versie 9.0 – hoewel al wel mogelijk – lastig om overzicht op (sub)menu's te krijgen. 

De enige mogelijkheid om dat overzicht te krijgen was namelijk via de menubar (afbeelding 1a), een stuk 

Windows functionaliteit dat zeer gevoelig is voor muisbewegingen en toetsenbord aanslagen. Als je een menu 

drie niveaus open hebt en vervolgens per abuis net naast de menubar klikt (of je drukt op de escape toets) dan 

verdwijnt de menubar en moet je weer van vooraf aan beginnen. 
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afbeelding 1a: het keuzemenu in versie 9.0 

 

Programma's konden daarnaast in eerdere versies ook al wel via de muis opgestart worden. Dat kon 

dan door te dubbelklikken op het betreffende programma. 

 

In de nieuwe versie van het menu is zoals u in afbeelding 1b kunt zien het nodige veranderd 

 
afbeelding 1b: het keuzemenu in versie 10.0 
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Om te beginnen is de vaalgrijze achtergrond die H&L t/m versie 9.0 heeft gehad in deze versie 

vervangen door een frisse witte achtergrond en de voorheen eveneens grijze buttonbar (links) is in 

versie 10.0 (iets verbreed) voorzien van een lichtblauwe achtergrond en er zijn teksten toegevoegd 

aan de daar aanwezige buttons. Die kleur is overigens in alle H&L schermen doorgevoerd! 

 

Ook de schermindeling is gewijzigd: 

 Datum, usernaam en terminalnummer zijn verhuisd van rechtsboven naar de buttonbar (linksboven) 

 

 De naam van het menu danwel het programma wordt nu helemaal bovenin het scherm 

weergegeven. Vroeger werd die een regel lager weergegeven en werd daar nog een buttonbalk 

boven geplaatst. Die buttonbar wordt nu onder de programmanaam (waar de buttons dan ook 

bijhoren) weergegeven. 

 

 Er is een 'Windows' kruisje rechtsboven in het menu weergegeven waarmee u direct kunt afloggen. 

(voorheen moest u daarvoor zo vaak F4 geven als u submenu's diep was gegaan). 

 

Het meest rigoreus veranderd is echter de nieuwe menu-interface. Daarmee kunt u nu veel eenvoudiger 

dan voorheen via de muis alle menukeuzes selecteren (door enkel te klikken). Bij elk volgend submenu 

dat u kiest blijft het vorige menu nu zichtbaar.  Zo kunt u sneller terug naar een vorig menu en heeft u 

beter overzicht op de in een menu aanwezige keuzes. 

 

Bij een aantal menukeuzes wordt een pictogram weergegeven: 

 Geselecteerd: dit pictogram markeert de (vet weergegeven) geselecteerde menukeuze(s) 

 Beheer programma: van dit pictogram voorziene functies betreffen Beheer (AIM) programma's  

 Overzicht programma: programma's met dit pictogram betreffen overzicht functies 

 Algemeen: is het programma geen Beheer- of overzichtfunctie, dan krijgt het dit pictogram 

Submenu: als een menukeuze een submenu betreft, dan wordt geen icoon weergegeven 

 

Alle functies uit het oude keuzemenu heeft u nog steeds. Snelkeuzes naar programma's via bijvoorbeeld 

01-02-01 (Beheer Debiteur stamgegevens) of snelkeuze programmanamen als OI (Order invoer) werken 

ook in dit menu. Er is echter een nieuwe gadget aan het menu toegevoegd waarmee u razendsnel en 

zeer flexibel (maximaal) tien menukeuzes achter een button kunt plaatsen. De werking daarvan is 

simpel: door een programma via rechtermuis klik te selecteren krijgt u een volgend menu te zien:  

 

 

 

afbeelding 2a: snelkeuze opties bij (rechter muisklik)  

markering van een programma  

 

Door een locatie uit de aangeboden lijst aan te wijzen koppelt u het programma automatisch aan een 

snelkeuze button. Wanneer u op deze wijze al een aantal buttons heeft gedefinieerd (in ons voorbeeld 

hebben we locatie 3 t/m 6 al geselecteerd) worden de gemaakte keuzes als volgt zichtbaar: 
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Door met de rechter muisknop op een van de buttons te klikken kunt u de knop verwijderen of kunt u 

de gekoppelde functie verschuiven naar een andere locatie. Daartoe wordt het volgende menu getoond: 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 2b: snelkeuze opties  

bij button wijziging 

 
 

Het resultaat kan er dan als volgt uitzien: 

 

 

Moeten we met deze nieuwe menufuncties werken? 

Nee hoor, dat hoeft niet. Voor de klanten (of users) onder u die graag met de oude menustructuur 

willen blijven werken is de oude functionaliteit vanzelfsprekend nog voorhanden! 

 

Beheer functies 

Ook de schermindeling en werking van beheerfuncties (AIM programma's) is flink aangepakt. 
 

 
afbeelding 3a. Beheerfunctie in versie 9.0 
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In vorige versies (zie hiervoor afbeelding 3a.): 

 Werd boven de programmanaam een buttonbalk getoond. 

 Werden de actieve buttons ook onderin het scherm als brede, platte buttons getoond.  

 Werden additionele keuzes zoals een snelkoppeling naar gekoppelde documenten (websites, 

Excelsheets etc.) via een icoontje vlak boven het invoerscherm getoond.  

 Kon u invoerfuncties als (communicatie)adressen, verzendadressen en contactpersonen (voor 

debiteuren) al wel via het stamblad vanuit 1 tabblad starten (zie afbeelding 3b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 3b: Opsomming functies  

achter tabblad 'Extra'  

 

In versie 10.0 zijn (zie ter illustratie afbeelding 3c.) de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

 De buttonbalk wordt nu onder de programmanaam getoond. De actieve buttons worden ook nu 

onderin het scherm als iets hogere en iets smallere buttons getoond. 

 Additionele keuzes zoals een snelkoppeling naar gekoppelde documenten (websites, Excelsheets 

etc.) worden nu via een button inclusief icoontje vlak boven het invoerscherm getoond. 

 Aanvullende invoerfuncties als (communicatie)adressen, verzendadressen en contactpersonen 

(voor debiteuren) kunnen nu (per tabblad één functie) worden gedefinieerd. 

 

  
afbeelding 3c: Beheerfunctie in versie 10.0 
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De     -button die op veel plaatsen achter een ingave stond om snel inzage te krijgen in de mogelijke 

(tabel)keuzes is integraal vervangen door een     -teken voor de ingave 

 

Ook de tabbladen zijn cosmetisch gewijzigd; de actieve tab heeft bijvoorbeeld de kleur van de linker 

buttonbar gekregen en alle tabteksten zijn vetgedrukt. 

 

De extra invoerfuncties die achter tabbladen schuilgaan zijn zo aangepast dat bij aanroep eerst 

getoond wordt welke records al in het betreffende bestand voorkomen. Zo wordt voor bij keuze voor 

communicatieadressen eerst in een venster getoond welke communicatieadressen er voor de relatie 

al zijn vastgelegd. 

 

Naast de cosmetische kant is in de beheerfuncties tevens een aantal verbeteringen doorgevoerd met 

betrekking tot muisgebruik: 

 

 In sommige omstandigheden moest u onnodig dubbel op een knop klikken om de werking ervan te 

activeren. Wanneer u bijvoorbeeld een klant selecteerde, op een rubriek (bijvoorbeeld de naam) 

klikte en vervolgens op de wijzig-button klikte, dan werd die actie niet uitgevoerd. Daarvoor moest u 

dan nogmaals de wijzig-button selecteren. 

 

 Beheerfuncties zoals Beheer Grootboekrekeningen en Beheer Artikelgegevens per leverancier,  

waarvan de toegang tot een record (de sleutel) uit meer dan 1 ingave bestaat  bieden nu op elk 

van de sleutelingaven via de F3 toets de mogelijkheid om te zoeken op grond van het al 

ingegeven deel van de sleutel. Als u in Beheer Artikelgegevens per leverancier de leverancier al 

heeft ingegeven kunt u vervolgens via F3 bladeren op alle artikelen van die leverancier. 

 

 

Infovensters: bewaren waar je gebleven bent 

Infovensters kunnen vanaf versie 9.0 zo worden ingesteld dat u bij vervolgopstart van eenzelfde 

infovenster terugkeert op exact dezelfde plaats waar u de laatste selectie deed. Als u bijvoorbeeld 

een artikel koos uit een infovenster en het bleek niet het juiste te zijn, dan kunt u bij opnieuw 

oproepen van het artikel infovenster op dezelfde plaats terugkeren waar u het venster eerder verliet.  

 

U kon op twee manieren kenbaar maken dat u van deze functionaliteit gebruik wilde maken: 

1. Door aan te geven dat het voor alle infovenster geldt 

2. Door aan te geven dat het in principe voor alle infovenster geldt behalve voor een aantal 

vensters die specifiek zijn uitgesloten 

 

Via een uitbreiding van de reeds bestaande functionaliteit kun u nu aangeven dat u deze werking 

voor geen enkel infovenster wenst behalve voor een aantal vensters die specifiek zijn benoemd. 
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Infovensters: bewaren in clipboard... 

Wanneer u iets uit een infovenster naar uw clipboard wilde kopiëren dan had u twee keuzes: 

1. De geselecteerde regel naar uw clipboard kopiëren  

2. Alle in het venster getoonde regels naar uw clipboard kopiëren 

 

Die keuzes zijn er nog steeds maar we hebben er een handige optie aan toegevoegd: u kunt nu 

namelijk ook rubrieken uit een inforegel naar uw clipboard kopiëren.  

 
afbeelding 5: Kopiëren naar clipboard vanuit een infovenster 

 

Door (zie afbeelding 5) op de 'Copy' button te klikken of door op een gemarkeerde regel de rechter 

muisknop te gebruiken activeert u een menu waarin elk van de in de inforegel getoonde rubrieken 

apart wordt weergegeven. Door een rubriek met uw muis te selecteren kopieert u dat gegeven naar 

uw clipboard. 

 

Dat betekent dat u nu bijvoorbeeld in een orderkop venster het order- of debiteurnummer naar uw 

clipboard  kunt kopiëren, of het artikelnummer uit een orderregel infovenster. U kunt dat gegeven 

dan in een andere functie weer plakken. U heeft dus geen kladblok meer nodig! 

 

 

F12 (algemeen) 

Er is een nieuwe F12 functie waarmee het mogelijk is om de outlook email aanmaakfunctie te starten 

met als e-mailadres een adres uit het H&L communicatieadressen bestand. 

 



 
 

 
    Handel & Logistiek release notes v10.0 

 
 
 

 

2011 Comlogic Automatisering BV Weesp          -9- Release Notes Handel & Logistiek versie 10.0 

 

Snelzoek incl. debiteur- en crediteurnummer 

Het gebruik van de H&L snelzoekfunctie is de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Wat bij het 

gebruik als lastig werd ervaren was, dat je in 'snelzoek mode' niet naar het nummer van de debiteur 

kon zoeken. Om de debiteur via het nummer te kunnen selecteren moest daarvoor worden 

omgeschakeld van de optie 'Snelzoek' (toen –Search– genoemd) naar de zoekingang debiteur- of 

crediteurnummer.  

 

In deze versie zijn het debiteur- en crediteurnummer ook in de snelzoek opgenomen zodat 

overschakelen zoals hiervoor omschreven niet meer nodig is. 

 

 

 

Import module: klantspecifiek 

In de importmodule was al een opzet gemaakt waarin via maatwerk plugins de volgende zaken 

zouden kunnen worden geregeld: 

1. Toepassing van een maatwerk filter bij de import van een rubriek. Zo zou voor u specifiek kunnen 

worden geregeld dat een rubriek niet mag worden geïmporteerd als aan een of meer 

voorwaarden niet is voldaan. 

2. Toepassing van een stukje maatwerk functionaliteit waarmee een te importeren rubriek zou 

kunnen worden gemanipuleerd. Als u bijvoorbeeld van een leverancier een artikelomschrijving 

krijgt aangeleverd van 50 posities en u deze in uw H&L rubrieken omschrijving en specificatie wilt 

splitsen, dan zou dat kunnen worden geregeld door een maatwerk functie te maken die in de 

rubriek specificatie de omschrijving inleest, maar dan vanaf positie 31. 

 

In versie 10.0 is de infrastructuur nu zo gewijzigd dat de hiervoor beschreven functionaliteit 

daadwerkelijk zou kunnen worden uitgevoerd. 

 

Import module: Simulatie functie 

In de praktijk bleek het voor te komen dat onze klanten de structuur van een importbestand 

trachtten in te controleren via de simulatie functie. Als in dat geval de bestandsindeling afweek van 

het gedefinieerde profiel liep de simulatiefunctie 'vast' hetgeen in een standaard H&L foutmelding 

werd weergegeven. Op dat moment kon je de functie niet afbreken.  

 

De oorzaak bleek vrijwel altijd dat het aangeboden bestand niet correct was. Derhalve hebben we in 

de simulatiefunctie nu ingebouwd dat wanneer er een H&L foutmelding zou moeten worden gegeven, 

in plaats daarvan nu een messagebox wordt weergegeven waarin de technische oorzaak wordt 

weergegeven en u tevens de mogelijkheid krijgt om de simulatie af te breken.  
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nieuwe foutmelding in simulatie functie 

 
U kunt de simulatiefunctie nu dus risicoloos starten zonder dat u de hulp van Comlogic's helpdesk 

nodig heeft. Daardoor is simulatie 's avonds of in het weekend dus ook mogelijk. 

 
 

Listbox: gewijzigde instellingen bewaren 

Een aantal listboxen, bijvoorbeeld 'orderregels' in Order invoer en 'lopende taken' via Info terminal 

taken (UXLG), kon u al instellen naar smaak door de kolombreedtes te wijzigen. Deze wijzigingen 

worden dan per user bewaard. 

 

Aan deze bewaarfunctie is nu ook de optie toegevoegd in volgorde van welke kolom de listbox dient 

te worden weergegeven. 

 
 

Infovensters: waar worden ze neergezet 

Infovensters begonnen tot versie 9.0 altijd zover mogelijk naar links in uw beeldscherm, vaak buiten 

het H&L venster. Dar vonden we minder netjes dus hebben we in versie 9.0 aangepast dat de linker 

bovenhoek van infovensters altijd begint binnen het H&L venster.  

 

Uit ervaring bleek dat niet voor elke klant een gelukkige keuze, want sommige klanten maakten in 

versie 9.0 al gebruik van heel brede infovensters. Doordat die vensters nu meer naar rechts werden 

opgezet, viel soms een deel van een infovenster buiten het beeldscherm. 

 

Om die reden hebben we een parameter (1-QKSGRF) opgenomen waarmee u de functionaliteit die 

vensters binnen een H&L venster opzet kunt deactiveren. 
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Financieel 

 

Boekingsprogramma 'opgewaardeerd' 

In deze versie hebben we ook prioriteit gegeven aan het algemeen boekingsprogramma. Ten eerste 

omdat het programma paste binnen onze doelstelling om H&L cosmetisch op te waarderen.  

 
afbeelding 6a. Algemeen boekingsprogramma in versie 9.0 

 

Daarnaast wilden we het programma echter ook inhoudelijk een opwaardering geven door: 

1. Boekingen muteerbaar te maken 

2. 'Inclusief BTW' boekingen automatisch uit te kunnen laten splitsen 

 

Boekingen muteerbaar 

Het kunnen wijzigen van een reeds geboekte mutatie is in H&L complex vanwege het feit dat H&L alle 

boekingen 'realtime' verwerkt. Een boekingswijziging betekent dus wijziging van het grootboekrecord, 

het periodesaldo record, de journaalpost, de historische journaalpost, het bedrijfsrekening 

uitsplitsingsrecord etc..  

 

In deze versie hebben we door de zure appel heengebeten en hebben we naast de cosmetische 

opwaardering tevens in het boekingsprogramma de mogelijkheid ingebouwd om boekingen te wijzigen 

of laten vervallen. De subadministratie boekingen (lees: debiteuren en crediteuren betalingen)  zijn 

daarin om technische redenen vooralsnog niet meegenomen. Wel kunt u van deze boekingen de 

boekingsomschrijving wijzigen. 
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In afbeelding 6b ziet u hoe het boekingsprogramma er in versie 10.0 uit kan zien. Kan, omdat we 

voor u de mogelijkheid hebben opengelaten om het boekingsprogramma nog op de oude manier te 

blijven gebruiken. 

 

 
afbeelding 6b. Algemeen boekingsprogramma in versie 10.0 

 

Her scherm bestaat nu uit drie blokken: 

1. Een ingaveblok waarin u de datum, periode, het dagboek, boekstuknummer en (in geval van kas- 

of bankboekingen) de dagboeksaldi kunt invoeren 

 

2. Het invoerscherm van de boekingen. De invoervolgorde is nu niet meer horizontaal maar verticaal 

waardoor we elke ingave een duidelijke omschrijving mee konden geven 

 

3. De listbox waarin alle geboekte mutaties altijd zichtbaar zijn. Door te dubbelklikken op een 

boekingsregel geeft u aan dat u die boeking wilt wijzigen. In dat geval wordt het navolgende 

venster getoond waarbij u door bedrag 0 (nul) in te voeren aangeeft dat u de boeking wenst te 

laten vervallen 

 
afbeelding 6c: wijzigen van een boekingsregel 
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Bedrijfsrekening uitsplitsing 

De functie waarmee u uw bedrijfsrekening uitsplitsing kunt regelen is ook cosmetisch gewijzigd zoals 

uit afbeelding 7 blijkt. Tevens kunt u nu in deze functie via functietoets F9 (of het vraagteken) 

zoeken naar kostenplaatsen en kostendragers. 

 

oude situatie nieuwe situatie 

  
afbeelding 7: bedrijfsrekening uitsplitsing oud en nieuw 

 

 

Afletteren 

Ook de functie waarmee u meerdere facturen kunt selecteren om deze vanuit één betaling direct te 

kunnen afboeken is is cosmetisch opgewaardeerd (zie afbeelding 8). De selectie van één of meer 

facturen regelt u nu niet meer via een ingave maar door gebruik te maken van uw muis in combinatie 

met de Shift of Ctrl toets (standaard Windows functionaliteit). 

 

oude situatie nieuwe situatie 

  
afbeelding 8: aflettervenster oud en nieuw 

 

 

'Inclusief BTW' boekingen automatisch uitsplitsen 

Voor grootboekrekeningen die als 'Gemengde BTW' zijn gecodeerd, kon u via de functie Boeken 

Inkoopfacturen (kostenfacturen) al aangeven welke BTW er op een bepaalde kostenboeking van 

toepassing was. Het gevolg was (en is) dan dat het programma zelf de BTW grondslagen kan tellen 

en de BTW consequenties automatisch kan boeken. 

 

Aan de code 'Gemengde BTW' is nu ook in het Algemeen Boekingsprogramma een functie gekoppeld, 

namelijk de mogelijkheid om een inclusief BTW bedrag op te geven waarna het programma zelf de 

BTW waarde kan bepalen en boeken. Zo kunt u bijvoorbeeld bonnen van de supermarkt of het 

benzinestation gewoon inclusief BTW boeken. Om te weten welke BTW er van toepassing is, vraagt 

het programma bij de boeking om een BTW index (hoog of laag tarief BTW).  
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Debiteurenbewaking 'opgewaardeerd' 

In 2009 hebben we de module 'Debiteurenbewaking' aan het pakket toegevoegd . Die module werd 

met veel enthousiasme door onze klanten ontvangen want met deze module was het mogelijk om 

mensen zonder kennis van H&L een stuk debiteurenbewaking te laten doen waarbij alle afspraken 

centraal in de H&L database werden opgeslagen in plaats van (bijvoorbeeld) in externe Excel 

bestanden. 

 

 
afbeelding 9a: debiteurenbewaking in versie 9.0 

 

Op grond van diverse suggesties uit de praktijk van onze klanten hebben we de module in deze 

versie verder uitgewerkt zoals u aan het screenshots in afbeelding 9b t/m 9e kunt zien.  

 

Om te beginnen kunt u nu instellen in welke volgorde de bellijst van klanten met minstens een 

vervallen factuur moeten worden weergegeven. In afbeelding 9b is voor aflopende volgorde op het 

vervallen saldo gekozen. 

 

 
afbeelding 9b: bellijst debiteuren met vervallen post(en) in volgorde van saldo 
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Verder geven we in de kop nu meer informatie betreffende de klant: zo worden nu naast het 

openstaande saldo ook het vervallen saldo, het nog lopende saldo en het saldo aanbetaald 

weergegeven. De kredietlimiet en omzetgegevens van de laatste jaren worden in hele euro's 

weergegeven (dus niet meer x1000) 

 

 
afbeelding 9c: informatie over de klant in de kop van het scherm 'hardcoded' 

 

Naast de in afbeelding 9c weergegeven 'voorgebakken' versie kunnen we op uw verzoek ook andere 

klant gerelateerde informatie voor u weergeven. Die informatie is afkomstig uit standaard H&L 

informatievensters en is dus naar smaak aan te vullen met "Wat voor u interessant is". 

In afbeelding 9d ziet u hiervan een voorbeeld.  

 

 
afbeelding 9d: informatie over de klant in de kop van het scherm 'hardcoded' 

 

De knoppenbalk is verschoven van rechts naast de listbox naar onder de listbox. Daardoor kunnen we 

nu meer informatie in de factuur-listbox weergeven en konden we ook meer buttons weergeven voor 

de volgende toegevoegde functies: 

 

 
afbeelding 9e: nieuwe debiteurenbewaking functiebuttons in versie 10.0 

 

 Posten naar Clipboard: via deze functie kunt u de inhoud van de factuur-listbox naar uw 

clipboard kopiëren waardoor u deze in een Excel werkblad of Word document kunt plakken. 

 

 Debiteur uit bellijst: via deze functie stuurt u dezelfde invoerfunctie aan die al aanwezig was 

voor de registratie van afspraken per factuur. Nu worden de afspraken echter overkoepelend 

voor de debiteur vastgelegd. Indien u daarbij ook een opvolgdatum invoert (dat is niet verplicht), 

zal die klant pas weer in de bellijst worden getoond als deze datum is bereikt. Als u de klant 

vervolgens in debiteurenbewaking oproept wordt de tekst die u bij deze afspraak heeft 

vastgelegd bovenin het scherm weergegeven. 
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 Detail informatie per klant: via deze button kunt u detailinformatie van de klant opvragen. De 

structuur is zoals in het F12 menu dus de reeks functies is in principe onbeperkt. We hebben 

momenteel standaard twee functies toegevoegd, te weten: 

1. ouderdom posten per debiteur; deze functie splitst het openstaande saldo per vervaltermijn. 

Zo kunt u dus zien of het leeuwendeel van het saldo 'net vervallen' is of al langer  

2. betaalgedrag; deze functie was in H&L al beschikbaar en is achter deze button gehangen om 

snel inzage te hebben in het historisch betaalgedrag van de klant 

 

 Detailinfo per factuur: Wanneer u een factuur heeft geselecteerd, dan kunt u via een detail- 

info button aan een factuur gekoppelde informatievensters oproepen. Default is hier de 

mogelijkheid toegevoegd om betalingshistorie op een factuur te kunnen bekijken. Vanwege de 

F12 structuur van deze detailinformatie functie kunt u ook hier zoveel infovensters laten 

opnemen als voor u wenselijk is. 

 

 Diverse instellingen: via parameter instellingen kunt u daarnaast instellen of: 

- alleen facturen in de factuur-listbox getoond mogen worden of ook creditnota's/aanbetalingen  

- in de bellijst een vervallen post direct als vervallen moet worden beschouwd of pas een aantal 

dagen 'rek' (nadat de post vervallen is) 

- de opvolgdatum automatisch moet worden gevuld met <vandaag> plus een aantal dagen 

- de opvolgdatum een verplichte ingave dient te zijn 

 

Naast deze gewijzigde functionaliteit binnen de debiteurenbewaking functie is ook erbuiten een 

aantal functies aangepast: 

 Via F12 een klant kiezen en dan debiteurenbewaking starten: U kunt nu laten instellen dat 

een van de detailfuncties achter de optie 'Debiteuren' de debiteurenbewaking is. In dat geval 

hoeft u niet eerst de klant uit de bellijst te selecteren. 

 Afspraken in rekeningoverzicht:  in het rekeningoverzicht per factuur is ingebouwd dat voor 

facturen waarbij een afspraak is genoteerd, de mededeling 'afspraak' wordt weergegeven 

 
 

Stambestanden: telex wordt telefoonnr 2 

De stambestanden debiteuren en crediteuren bevatten tot deze versie een rubriek 'telex'. Deze 

rubriek is vanwege het in ongebruik geraakte karakter van de telex in versie 10.0 omgedoopt naar 

'telefoonnummer 2' 

 
 

Boeken kostenfacturen 

Het was tot deze versie lastig om te achterhalen of een kostenfactuur van een leverancier al geboekt 

was. Om te voorkomen dat u de factuur ten onrechte nogmaals zou boeken is daarom een controle 

in de boekingsfunctie ingebouwd die nagaat of een factuurnummer van de leverancier al voor de 

betreffende leverancier is geboekt. 
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Journalisering per vestiging (in facturering op basis van klant) 

Voor klanten met meerdere vestigingen beschikt H&L over functionaliteit waarmee u alle artikel 

gerelateerde journaalposten vestiging-specifiek kunt laten uitsplitsen. Zodoende kunt u zowel 

boekingen als voorraad, kostprijswaarde verkopen en omzet automatisch per vestiging laten 

uitsplitsen. 

 

In versie 9.0 werkte die manier van boeken voor alle boekingen, dus ook voor boekingen op de 

rekeningen 'kostprijswaarde verkopen' en 'omzet' in de functie Facturen berekenen (verkoop). In die 

functie bleek echter vanuit de praktijk behoefte aan de optie om te kunnen kiezen hoe de vestiging 

dient te worden bepaald. 

 

Via een nieuwe verkoopparameter kunnen we in versie 10.0 aangeven hoe het vestigingsnummer in 

deze functie bepaald dient te worden: 

 Via het magazijnnummer uit de orderregel (zoals t/m versie 9.0 al het geval was) 

 Via het magazijnnummer uit het debiteur stamrecord 

  Via het magazijnnummer uit de verkooporder kop 

 

Eerstgenoemde optie is hoe het tot versie 10.0 al werkte. Via de andere twee opties bepaalt u bij welke 

vestiging een klant hoort door in het debiteur stamrecord vast te leggen en zal de facturering de 

boekingen op de rekeningen 'kostprijswaarde verkopen' en 'omzet' in de functie Facturen berekenen 

(verkoop) op die vestiging uitsplitsen. 

 

Boeken in- op verkoop ontvangsten: boeking opslag/prijsverschil 

In- op verkopen worden soms tegen een afwijkende inkoopprijs gekocht. Wanneer u uw voorraad via 

vvp waardeert, wordt in zo'n situatie bij boeking van de ontvangst feitelijk ten onrechte opslag (het 

verschil tussen inkoopprijs en vvp) geboekt en wordt tijdens 'Gereedmelden orders'  ten onrechte het 

verschil tussen de inkoopprijs en de vvp als prijsverschil op relatiecode 512 geboekt. 

 

Indien u in de verkoopordersoort een bestaande relatiecode invult bij de rubriek 'relatiecode IOV 

prijsverschil' (tussen 300 en 399) dan wordt voor in- op verkopen tijdens de opslag niet geboekt 

op de reguliere opslagrekening (relatiecode  505) maar op de door u aangegeven rekening. 

 

Ook bij gereedmelden orders wordt in dat geval het verschil tussen de inkoopprijs en de vvp niet op 

prijsverschillen (relatiecode 512) geboekt maar op de door u aangegeven rekening. 

 

Doelstelling is om dit soort pseudo-prijsverschillen niet te boeken op de 'normale' rekeningen. In 

plaats daarvan worden ze geboekt op een nieuwe rekening waarbij het geboekte bedrag per saldo 

vrijwel altijd nul zal zijn 
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Artikelen & Voorraad 

 

Kopieren artikelen 

Wanneer u extra acties uitgevoerd wilt zien tijdens het kopieren van een artikel, dan kan dat nu via 

een voor u te schrijven maatwerk manipulatiefunctie geregeld worden. Zie voor precieze instellingen 

de parameterbeschrijving 1-QK400C. 

 

 

Flexibele VVP (voorraad) 

Als u met het voorraadwaardering systeem fifo-VVP werkt, boekte H&L elke voorraad opboeking 

tegen de VVP uit het artikel stamblad. Het verschil tussen die VVP en de werkelijke inkoopprijs kan 

dan als opslag worden geboekt. 

 

Aan deze werkwijze is in versie 10.0 een extra mogelijkheid toegevoegd. De voorraad kan daardoor 

theoretisch bij elke ontvangstboeking anders zijn (afhankelijk van de inkoopprijs uit de inkooporder). 

De VVP wordt in deze nieuwe situatie namelijk berekend als som van de actuele inkoopprijs uit de 

inkooporder en de opslag die in het artikel stamblad is geregistreerd (als verschil tussen de 

inkoopprijs en de VVP).  Navolgend voorbeeld illustreert de nieuwe werkwijze 

 

Voorbeeld 

Een artikel heeft een inkoopprijs (stamblad) van € 10,00 en de VVP is € 12,00 

De opslagwaarde van het artikel is dus 12,00 – 10,00 = € 2,00 

 

Stel dat u een inkoop heeft geplaatst met een afwijkende inkoopprijs van € 9,00 

De VVP wordt dan voor deze order € 9,00 (inkoopprijs) + 2,00 (opslag) = € 11,00 

Tegen die waarde wordt deze partij dan geboekt. 

 

Als een volgende inkoop met een inkoopprijs van € 9,50 wordt geplaatst wordt de daaruit volgende 

VVP dus € 11,50. Met recht een flexibele VVP dus! 

 
 

Voorraad afschrijving: nu ook per magazijn 

H&L beschikt al geruime tijd over een functie waarmee u de waarde van uw voorraadafschrijving 

automatisch kunt laten bepalen. In versie 9.0 is in deze submodule meer flexibiliteit aangebracht 

waardoor deze module naar smaak instelbaar is (zowel de afschrijvingspercentages als de termijnen 

waarover gecontroleerd moet worden of er in- of verkopen in hebben plaatsgevonden zijn nu vrij 

instelbaar, evenals het percentage verkopen ten opzichte van de huidige voorraad). 
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In deze versie is aan deze submodule – parameter gestuurd – weer nieuwe functionaliteit 

toegevoegd. Waar u tot nu toe het afschrijvingsverslag alleen per artikel (over alle magazijnen heen) 

kon afdrukken is het nu ook mogelijk om het verslag van een specifiek magazijn te maken, iets dat 

met name handig is wanneer u meerdere vestigingen hebt en elke vestiging als magazijn in H&L is 

aangemaakt. 

 

 

Beheer/Simuleer Bestelformule componenten 

De weergave van berekende bestelformule componenten in het beheer- en simulatieprogramma was 

nog steeds characterbased. De weergave van deze bestelformule componenten zijn in versie 10.0 in 

een grafische grid weergegeven. 

 

oude situatie nieuwe situatie 

  
afbeelding 10: infovenster berekende bestelformule componenten oud en nieuw 

 

 

Scan bestelmethodieken 

Al bijna 20 jaar beschikt H&L over een tool waarmee u minimum- en maximumvoorraden kunt laten 

berekenen van die artikelen die u regelmatig verkoopt. Deze module is door de jaren heen in 

samenwerking met een aantal klanten regelmatig opgewaardeerd naar de laatste inzichten en is 

daarom volgens Comlogic voor vrijwel elke groothandel een waardevol gereedschap om op z'n minst 

in de gaten te houden hoe uw minimum- en maximum voorraden momenteel zijn ingesteld. 

 

Natuurlijk heeft u een ervaren inkoper in dienst die op grond van historische verkopen zelf kan 

bepalen hoeveel er van elk artikel besteld zou moeten worden. De berekening daarvan vergt echter 

veel rekenwerk en als dat niet in de minimum- en maximum voorraad is vertaald zal de inkoper dat 

rekenwerk telkens moeten doen als er een besteladvies wordt gedraaid. 

 

Waarom wordt de module dan tot nu toe nog slechts in kleine kring toegepast? 

De theoretische logistieke kennis die nodig is om te volgen hoe je een minimum en maximum 

voorraad het beste kunt berkenen schrikt veel H&L klanten af. De klanten die wel gebruik maken van 

deze module hebben in de meeste gevallen iemand in dienst die die theoretische kennis bezit. 

 

Is die theoretische kennis absoluut noodzakelijk? 
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Eerlijkheid gebied te zeggen: "Eigenlijk wel!". Om die reden hebben we in H&L een nieuw 

mechanisme ingebouwd waarmee we op grond van de bij Comlogic aanwezig zijnde expertise uw 

voorraad periodiek kunnen scannen met als output een verslag dat er als volgt uit kan zien: 

 

 
afbeelding 11: verslag scanfunctie bestelmethodieken 

 

Uit dit overzicht kunt u vervolgens eenvoudig zien in hoeverre de berekende minimum- en maximum 

voorraden afwijken van de bij u ingestelde waarden. Tevens kunt u hieruit concluderen van welke 

artikelen u meer dan de maximum voorraad op voorraad heeft en hoeveel geld daarmee gemoeid is. 

 

Het lijkt zowel vanuit financieel- als vanuit logistiek oogpunt zeker de moeite waard om zo'n scan 

door Comlogic te laten uitvoeren en vervolgens samen met een specialist van Comlogic de resultaten 

te bekijken. Mocht u interesse hebben, neem dab s.v.p. contact op met Comlogic. 

 

 

Backup minimum voorraad bepaling 

De backup minimum voorraad functie was al onderdeel van de module bestelmethodieken. De 

berekening ervan is echter zo aangepast dat u al tijdens het berekeningsproces kunt zien dat de 

berekende minimumvoorraad vanwege een te lage prognose naar nul zou gaan maar door de backup 

minimum voorraad wordt vervangen. Parameter gestuurd kunt u nu ook de maximum voorraad in 

zo'n situatie laten gelijkstellen aan de minimum voorraad (in plaats van deze ook in die specifieke 

situatie te laten berekenen) 

 
 

Mobile Warehousing 

Door Frans Staal in te vullen! 

 
 

Inventarisatie via webbased scanners  

Door Frans Staal in te vullen! 
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Inkoop 

 

Default ordersoort voor Creeer inkooporders 

In het inkoop parameterblok kunt u nu een default inkoop-ordersoort opgeven.  

 Vult u de parameter niet (spatie),  dan werkt alles nog zoals in versie 9.0. 

 Vult u een ordersoort in, dan geldt die ordersoort voor de aan te maken inkooporders 

 Vult u een * in, dan wordt de ordersoort uit het crediteur stambestand gehanteerd 

 
 

Leverdatum bepaling inkooporderkop 

De leverdatum in de inkooporderkop werd t/m versie 9.0 altijd gevuld met de datum uit de 

orderregels die het verst in de toekomst lag. 

 

Voor sommige H&L klanten bleek het gewenst dat juist de vroegste leverdatum in de orderkop wordt 

gevuld. Om ook die mogelijkheid te bieden hebben we in het inkoop parameterblok een schakelaar 

opgenomen waarmee u kunt aangeven hoe de leverdatum in de orderkop moet worden gevuld vanuit 

de orderregels. Vult u de parameter niet in, dan werkt een en ander 'gewoon' zoals in versie 9.0 

 
 

Boeken Handelsfacturen 

Indien u dit in parameter 0-FINANCIEEL had aangegeven, werd bij registratie van de kostenfacturen 

gecontroleerd dat de door u ingevoerde factuurdatum niet voorbij 'vandaag' mocht liggen.  

In versie 10.0 is deze functionaliteit ook opgenomen in de functie waarmee u uw handels 

inkoopfacturen invoert. 

 
 

Inkoop attesten 

Het is al geruime tijd mogelijk om voor artikelen waarbij een attest moet worden meegeleverd, door 

H&L te laten regel dat dit attest in de juiste hoeveelheid automatisch kan worden meegeleverd. 

 

In versie 10.0 is deze functionaliteit nu ook aan de inkoopkant voorhanden. Daarvoor is in de tabel 

artikelgroepen de rubriek 'code attest' omgedoopt tot 'code attest verkoop' en is er een nieuwe 

rubriek 'code attest inkoop' toegevoegd. 

 

Voor nadere informatie verwijzen we u naar een softwarespecialist van Comlogic. 
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Creëren Inkooporders 

De vooringaves van dit programma zijn cosmetisch verbeterd. Tot deze versie werden (alleen de 

laatste 28) runnummers 'characterbased' weergegeven. In deze versie worden alle nog te verwerken 

runnummers in een infovenster weergegeven en selecteert u de gewenste run door de betreffende 

regel in het infovenster te kiezen. 

 

 

Boekklaar maken inkoopfacturen (directe leveringen) 

Het signaal dat een directe levering door de leverancier is gerealiseerd kan telefonisch komen, via 

een fax of emailbericht of impliciet doordat de leverancier de factuur van de levering stuurt. 

 

Als u in laatstgenoemde situatie zelf overgaat tot facturering aan uw klant nadat u de factuur van de 

leverancier hebt ontvangen dan heeft versie 10.0 een administratie vereenvoudiging voor u.  

 

Het is nu namelijk (parametergestuurd) mogelijk dat programma Boekklaar maken inkoopfacturen de 

aan de betreffende verkooporder automatisch terugmeldt. Daarbij zijn logisch gezien drie situaties 

denkbaar: 

1. Het aantal op de inkoopfactuur is identiek aan dat van de verkooporder 

In dat geval kan het programma de terugmelding volautomatisch regelen. 

2. Het aantal op de inkoopfactuur is groter dan dat van de verkooporder 

In dat geval vraagt het programma of 'aantal besteld' mag worden bijgewerkt met het verschil: 

 Zo niet, dan wordt de inkoopfactuur niet boekklaar gemaakt 

3. Het aantal op de inkoopfactuur is kleiner dan dat van de verkooporder 

In dat geval vraagt het programma of het restant in backorder mag blijven 

 Zo niet, dan wordt de inkoopfactuur niet boekklaar gemaakt 

 Zo ja, dan stelt het programma (zie 2.) de vraag of 'aantal besteld' mag worden bijgewerkt 

met het verschil. Zo niet, dan wordt de inkoopfactuur niet boekklaar gemaakt 
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Prijzen & Kortingen 

 

Beheer prijs/korting/toeslag per relatie via infovensters 

De prijs/korting structuur in H&L is zeer uitgebreid. Daardoor is vrijwel elke prijs/korting structuur 

invulbaar maar de tegenhanger daarvan is dat de invoerfuncties om een en ander in te richten zeer 

uitgebreid zijn waardoor het overzicht soms lastig is. 

 

Om niet te hoeven lastig gevallen met alle benodigde invoerfuncties waarmee u het beheer van uw 

prijs/korting systeem regelt heeft Comlogic een 'invoer schil' gemaakt rondom de 

prijs/kortingbestanden waardoor u via zgn. top-down methode uw prijzen en kortingen kunt beheren. 

 

Deze invoerschil werkt vanuit het F12 systeem wat betekent dat u die schil op elk gewenst moment 

en op elke denkbare plek in het pakket kunt starten. 

 

Voor nadere informatie over dit onderwerp verwijzen we u naar een softwarespecialist van Comlogic. 

 
 

B.A.S. berekening per klant afwijkend (verkoop) 

Het B.A.S. (Byzondere Artikel Specificatie) systeem stelt u in staat om prijzen te koppelen aan een 

andere eenheid dan die waarin het artikel op voorraad wordt gehouden. Zo kunt u bijvoorbeeld: 

 Een artikel verkopen per 'meter' terwijl de prijs per kg. wordt geregistreerd 

 Een artikel verkopen in strekkende meters terwijl de korting op basis van m3 wordt bepaald 

 

Afhankelijk van het type artikel kan bij de omrekening van een voorraadeenheid naar een prijseenheid 

(dus bijvoorbeeld van meters naar kilogrammen) een afronding worden gehanteerd. Die afronding kan 

puur rekenkundig (en dus zeer exact) zijn of bijvoorbeeld afgerond op hele kilogrammen naar boven. 

Deze werkwijze is al vanaf 1996 in H&L verwerkt. 

 

In versie 10.0 is aan deze werkwijze een extra dimensie toegevoegd. Zo kunt u nu per relatie (klant 

of leverancier) uitwijken naar een afwijkende B.A.S. berekening. Zo kunt u dus per klant de B.A.S. 

methode zoals bij het artikel vastgelegd overrulen. 
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Verkoop 

 

Multilines debiteur & artikel nu ook bij offertes 

Sinds versie 9.0 beschikt programma Order invoer over functionaliteit waarmee we op uw verzoek 

infovensters onderin het scherm permanent zichtbaar kunnen weergeven en waarin we allerhande 

informatie over de klant (links onderin) en het artikel (rechts onderin) kunnen weergeven. 

 

Deze informatie functies zijn in versie 10.0 ook opgenomen in programma Offerte invoer  

 

 

Rekenblad prijswijzigingen cosmetisch verbeterd 

In Order invoer is achter de ingave van de regelstatus (rubriek 79) al jarenlang een rekenblad 

beschikbaar waarmee u de netto verkoopprijs van de orderregel kunt wijzigen uitgaande van een van 

de volgende opties: 

 

 Een opslag% op de inkoopprijs 

 Een factor op de inkoopprijs 

 Een gewenst marge% op de verkoopprijs 

 Een handmatig ingegeven verkoopprijs 

 

Dit rekenblad was nog niet aangepast aan de nieuwe grafische omgeving en is derhalve in deze versie 

cosmetisch aangepast (zie afbeelding 12) 

 

 

oude situatie nieuwe situatie 

  

afbeelding 12: cosmetische wijzigingen in het rekenblad 
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Artikelblokkering verklaard 

U kunt diverse blokkeercodes gebruiken om een artikel te blokkeren voor verkoop. Tot deze versie 

werd in geval u het artikel probeerde te verkopen een melding gegeven waarin de blokkeercode werd 

vermeld (zie afbeelding 13). 

 

Omdat niet iedereen binnen uw organisatie bekend zal zijn met de betekenis van alle blokkeercodes 

hebben we in versie 10.0 via parameterblok ARTBLOKTXTV de mogelijkheid geboden om per 

blokkeercode een verklarende tekst vast te leggen die verklaart waarom het artikel niet verkocht mag 

/ kan worden. In afbeelding 13 ziet u hoe de melding er in versie 10.0 uitziet. 

 

oude situatie nieuwe situatie 

  
afbeelding 13:  melding geblokkeerd artikel in v9.0 en in v10.0 

 

 

Scanner prefix (oa bij balieverkoop) variabel instelbaar 

Om in H&L een artikel te kunnen scannen moest een scanner altijd een bepaald voorvoegsel (prefix) 

kunnen meesturen dat uit twee tekens bestond: een [, gevolgd door een ander teken. Daarmee zocht 

H&L een artikel- of klantnnummer bijvoorbeeld via het EAN nummer, artikelnummer, etc.. via de H&L 

functionaliteit 'alternatieve zoekingangen'.  

 

Niet elke scanner bleek in de praktijk in staat om een prefix bestaande uit meer dan één teken te 

kunnen sturen. Daarom hebben we in versie 10.0 de prefix instelling flexibel gemaakt. U kunt via 

opstartinstelling %UISCANPFX$ aangeven welk prefix de scanner stuurt. Door vervolgens in 

opstartinstelling %UISCANSUB$ aan te geven door welke waarde dit teken dient te worden 

vervangen (bijvoorbeeld [A) regelt u dan toch dat de gescande waarde moet worden voorafgegaan 

door (in dit geval) [A. 

 

 

Order invoer: herbepalen prijs 

Via de verkoop ordersoort (code 'herbepalen handmatige prijs) kunt u nu ook aangeven dat een prijs 
niet mag worden herbepaald als aantal besteld wordt gewijzigd. Voorheen werkte die functionaliteit 
alleen voor handmatig gewijzigde prijzen. 
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Order invoer: bestelgrootte verkoop 

U kon al aangeven dat u alle artikelen met een bestelgrootte groter dan 1 altijd alleen in veelvouden 
van die bestelgrootte wilde leveren. Daarbij had u de keuze uit twee mogelijkheden: 
1. 'in principe niet' maar in uitzonderingen toegestaan 
2. 'absoluut nooit' toegestaan 
Die optie gold dan dus – zoals al aangegven – voor alle artikelen met een bestelgrootte groter dan 1. 
 
In deze versie hebben we daarop een uitbreiding gemaakt. Wanneer u de bestelgrootte in het artikel 
stamblad negatief ingeeft dan kunt u de betekenis van de veelvoudparameter voor dat artikel 
'omkeren'. 
 
Staat bij u de parameter op 'in principe niet', dan wordt voor alle artikelen met een negatieve 
bestelgrootte de 'absoluut niet' controle gehanteerd. En staat bij u de parameter op 'absoluut nooit', 
dan wordt voor deze artikelen juist de 'in principe niet' controle gehanteerd (precies andersom als 
normaal dus)
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Nazorg 

 

Beheer Nazorg registratie: cosmetisch verbeterd 

Tot versie 10.0 was de nazorgmodule nog niet aangepast op de nieuwe grafische H&L interface. 

Hoogste tijd dus om ook dit programma functioneel en cosmetisch op te waarderen. 

 

De aanpassingen hielden ondermeer in dat het kop invoerscherm aangepast moest worden omdat 

ook de nazorgdocumenten mogelijk gemaild of gefaxt moesten kunnen worden. De volgende 

rubriekverschuivingen moesten derhalve doorgevoerd worden: 

 

rubriek v9.0 v10.0 

invoerdatum 06 09 

foutcategorie 07 06 

ingevoerd door 08 07 

behandeld door 09 -- 

fiat door 10 08 

admin.kosten 11 - 12 10 - 11 

afhandeling 13 12 

ontvangstdatum 14 13 

commentaar regels 16 - 18 66 - 68 

valutacode 19 14 

kopieen 25 17 

pakbon/factuur 29 16 

 

 

U ziet de verschillen tussen de oude- en de nieuwe nazorgkop in de navolgende afbeelding: 

  

  
afbeelding 14a: de nazorg kop in versie 9.0 afbeelding 14b: de nazorg kop in versie 10.0 

 



 
 

 
    Handel & Logistiek release notes v10.0 

 
 
 

 

2011 Comlogic Automatisering BV Weesp          -28- Release Notes Handel & Logistiek versie 10.0 

 

Beheer Nazorg registratie: selectie van te corrigeren leveringen 

De selectie van de regels die via de nazorg gecorrigeerd moesten worden was t/m versie 9.0 

enigszins verwarrend. Hoe moest je bijvoorbeeld een hele regel selecteren en hoe kon je aangeven 

dat er (bijvoorbeeld) slechts 1 van de totaal 5 bestelde artikelen retour was gezonden? 

 

 
afbeelding 15a: regelselectie nazorg in versie 9.0 

 

 

Door de ons grafisch ter beschikking zijnde middelen hebben we deze regelselectie (die functioneel 

uiteraard nog dezelfde functies herbergt) als volgt kunnen omvormen: 

 

 
afbeelding 15b: regelselectie nazorg in versie 10.0 
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Boeken Nazorgacties 

De 'runnummer vooringave' is gewijzigd. Daar waar u voorheen telkens één runnummer kon 

selecteren en die kon laten boeken, kunt u nu via een multiselectievenster direct alle te verwerken 

nazorgacties selecteren. 

Let op: in multiselectie vensters kiest u de te verwerken regels niet via de ENTER toets maar via de 

F1 toets. Als u per abuis toch de ENTER toets indrukt vraagt het programma of het de bedoeling is 

dat u niets heeft geselecteerd. Zo nee, dan wordt het infovenster opnieuw getoond en kunt u uw 

keuze alsnog maken. 

 

 

Orderlogging bij aanmaak creditorder 

In het ontwerp van de nazorgmodule was destijds geen rekening gehouden met de verkooporder 

logfile. Daarom werd tot en met versie 9.0 in de order logfile geen melding gemaakt van via de 

nazorgmodule aangemaakte orders. 

 

In versie 10.0 hebben we deze ontbrekende logfunctie alsnog in H&L opgenomen. 
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Systeembeheer 

 

WindX afhandeling beveiligd 

Als u H&L op een server is geinstalleerd en u start H&L rechtstreeks vanaf uw pc bureaublad (niet via 

het externe bureaublad!) of via een andere (terminal)server,  dan maakt u daarbij gebruik van de 

zgn. WindX koppeling: dat houdt in dat u op die plek een 'client' sessie start die verbinding maakt 

met de server waarop H&L is geinstalleerd. Feitelijk draait er dan op twee plaatsen een taak. 

 

In het geval er iets mis gaat met de H&L taak op uw werkplek dan draait in veel gevallen uw taak 

nog wel op de server, maar het was tot en met versie 9.0 dan niet mogelijk om dat te zien. 

 

Om deze situatie beter beheersbaar te maken hebben we nieuwe functionaliteit in H&L ingebouwd 

waarbij elke gestarte WindX taak wordt gelogd. Zodra die taak wegvalt, valt automatisch ook de 

logging weg. We weten dan dus welke taken nog draaien omdat daarvoor nog een logging aanwezig 

is. Is die logging er niet meer, dan is de taak aan de pc/terminalserver kant niet meer aanwezig. Als 

er voor die terminal dus nog wel een taak op de server draait waarop H&L is geinstalleerd, dan weten 

we dat die taak op de server nog afgelogd moet worden. Via de functie UXLG (zie hierna) wordt dat 

zichtbaar gemaakt door de taak rood te markeren.  

 

Note:  De 'rode' taken tellen niet mee bij de bepaling hoeveel users er op het systeem actief zijn! 
 
 

Info user taken aangepast (UXLG) 

In verband met de beveiligingscontrole van WindX taken (zie hiervoor) hebben we de kleurstelling 

van de getoonde taken aangepast: 

 Een zwarte regel betreft een nog actieve taak 

 Een groene regel betreft uw taak 

 Een rode regel betreft een niet meer op de server actieve taak (zie ook 'WindX afhandeling 

beveiligd) 

 
 

Aantal users per werkplek 

U kon in versie 9.0 al instellen hoeveel users per werkplek mochten inloggen. Nu is daar aan 

toegevoegd dat u uitzonderingen per user wilt toegestaan (voorbeeld: een user mag 2x per werkplek 

inloggen, user HERMAN slechts 1x en user SYSBEH 4x). E.e.a is instelbaar via programmaparameter 

WPL00001. 
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H&L toegang blokkeren 

Soms zijn er situaties waarbij alle users moeten uitloggen en tot nader orde niet opnieuw mogen 

inloggen (bijvoorbeeld vanwege systeem onderhoud, de installatie van een nieuwe H&L versie, etc.). 

 

In versie 10.0 is daarom de mogelijkheid ingebouwd om uw users de toegang tot H&L te ontzeggen. 

U dient daarvoor bestand HL_SLOT.txt aan te maken en daarin het volgende op te nemen: 

regel1 <een wachtwoord> 

regel2 <een mededelingregel die uitlegt waarom H&L niet toegankelijk is> 

 

 
afbeelding 16a: voorbeeldbestand blokkering toegang H&L 

 

Indien als volgt ingesteld zal elke user bij aanmelding het volgende venster voorgeschoteld krijgen: 

 

 
afbeelding 16b: melding blokkering toegang H&L 

 

Wanneer u vervolgens het juiste wachtwoord (in dit voorbeeld cw010695) invoert, krijgt u alsnog 

toegang tot H&L. In alle andere gevallen wordt u de toegang ontzegd. 

 

Tip: 

Wanneer u voor het wachtwoord een # invult betekent dit, dat de wachtwoord blokkade niet actief is 

(die regel wordt dan als commentaarregel gezien). In dat geval krijgt iedereen dus gewoon toegang 

tot H&L. Wanneer u dan op enig moment de H&L toegang wilt blokkeren, hoeft u slechts het # teken 

te verwijderen en de blokkade zal actief zijn. 
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Gewijzigde c.q. Nieuwe Parameters 

tp naam omschrijving positie betekenis 

0 ARTBLOKTXTV Artikelblokkade tekstparameter (1,...) In dit parameterblok kunt u in blokken van 20 posities per verkoop 

blokkeercode een verklarende tekst zetten. Indien gevuld wordt bij weigering 

van een geblokkeerd artikel naast de blokkeercode ook deze tekst vermeld 

0 BESTMETH Bestelmethodiek module (60, 1) Hoe bepalen we de max.vrd als min.vrd='backup minimum voorraad'? 

Als de min.voorraad nul is en u heeft een backup minimum voorraad ingesteld, 

dan wordt de max.voorraad als volgt bepaald: 

0=via 'normale' berekening 

1=Max.streefvoorraad wordt dan gevuld met de backup minimum voorraad 

0 BESTMETHSCAN Bestelmethodiek scan (1, 2) Aantal periodes terug (ter bepaling wel/geen min-max voorraad berekening) 

Via deze ingave bepaalt u hoeveel maanden H&L in de verkoop historie terug 

moet gaan om te bepalen of een artikel frequent genoeg verkocht is om een 

min/max voorraad van te mogen berekenen 

0 BESTMETHSCAN Bestelmethodiek scan (3, 5) Hoe vaak verkocht (ter bepaling wel/geen min-max voorraad berekening). Via 

deze ingave bepaalt u hoe vaak een artikel minimaal per periode (maand) 

verkocht moet zijn om een min/max voorraad van te mogen berekenen 

0 BESTMETHSCAN Bestelmethodiek scan (8, 2) Bestelformule (ter bepaling wel/geen min-max voorraad berekening) 

Via deze ingave bepaalt u welke bestelformule gehanteerd dient te worden om 

een min/max voorraad te berekenen 

0 BESTMETHSCAN Bestelmethodiek scan (10, 4) Percentage servicegraad (ter bepaling wel/geen min-max voorraad berekening) 

Via deze ingave bepaalt u welke servicegraad factor er bij de 

veiligheidsvoorraad gehanteerd dient te worden 

0 FINANCIEEL 

 

Boekhouding parameter 

 

(104, 1) 

 

Via deze code bepaalt u of de controle op het factuurnummer van de leverancier 

in de boekingsfunctie 'kostenfacturen' moet worden uitgeschakeld: 

0=Nee 

1=Ja 

0 INKOOP Inkoopmodule (96, 1) Via deze parameter bepaalt u of de bij afronding van Boeken Ontvangsten 

getoonde melding met daarin het aantal geboekte regels moet worden 

onderdrukt. 

0=niet onderdrukken 

1=onderdruk de melding 

0 INKOOP Inkoopmodule (97, 1) Default ordsoort voor Creeer inkooporders (*=ordsoort volgens de crediteur) 

0 INKOOP Inkoopmodule (98, 1) Overname leverdatum ink.orderkop vanuit regels 

0=oudste regeldatum overnemen in de kop (was altijd al zo) 

1=jongste regeldatum overnemen in de kop 

0 INKOOP Inkoopmodule (99, 1) Automatisch terugmelden directe leveringen vanuit boekklaar maken 

inkoopfacturen 

0=nee 

1=ja 

0 INTCO 

 

Intercompany afhandeling Order 

invoer 

(1,1) I.g.v. geactiveerde intercompany functionaliteit [Q0$(35,1)=1] vraagt Order 

invoer niet om een ordernummer wordt gevraagd maar om een klantnummer. 

A.d.h.v. het klantnummer wordt dan gecontroleerd bij welke van de int.co. 

bedrijven de klant hoort en H&L schakelt dan automatisch om naar dat bedrijf 

voor de invoer van de order. Via deze parameter kunt u regelen dat die 

functionaliteit niet wordt geboden, dus dat Order invoer op kopniveau zonder 

int.co. functionaliteit werkt. 

0 = standaard werkwijze (int.co. functionaliteit op kopniveau gewenst) 

1 = geen int.co. werkwijze op orderkop niveau 

0 VERKOOP 

 

audiosignaal in Order invoer (160,1) In Order invoer kunt u een audiosignaal krijgen wanneer de invoermethode op 

'scan snel' is ingesteld (via de ordersoort) en er een audiobestand is gekoppeld 

(zie parameter 1-QK6130). Doel van deze melding is, om in een duidelijk 

audiosignaal te krijgen als er (bijvoorbeeld) een ongeldig artikelnummer is 

gescand. 
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tp naam omschrijving positie betekenis 

Via deze code kunt u aangeven dat u ook bij 'niet scan-snel orders' deze 

melding wilt hebben als er een melding op het beeldscherm wordt gegeven. 

0 = oude werkwijze (geen audiosignaal) 

1 = audiosignaal bij meldingen op beeldscherm 

0 VERKOOP 

 

vestigingnr omzet en kostprijs (161,1) Wanneer u gebruik maakt van de optie om artikel gerelateerde boekingen per 

magazijnnummer in het rekeningnummer uit te splitsen (boeken per vestiging) 

dan wordt dat altijd via het magazijnnummer geregeld. 

 

Via deze parameter kunt u aangeven of dat ook voor de omzet- en 

kostprijsboeking tijdens de verkoopfacturering dient te gebeuren 

0 = ja, ook hier dient via het magazijnnummer de vestiging te worden bepaald 

1 = nee, de vestiging wordt voor deze boekingen bepaald door een hierna 

beschreven rubriek in het debiteur stambestand 

2 = nee, de vestiging wordt voor deze boekingen bepaald door een hierna 

beschreven rubriek in het orderkop stambestand 

0 VERKOOP 

 

vestigingnr omzet en kostprijs (162,3) Indien bij positie 161,1 een 1 of een 2 is ingevuld, kunt u hierna aangeven 

welke rubriek in het debiteurstam- of orderbestand de vestiging voor de boeking 

bepaalt. 

 

Het betreft een 2 positie lange nummerwaarde waarvan u hier de posities in het 

record kunt aangeven. Twee voorbeelden: 

positie (161,1)=1  163 (betekent positie 163,2 uit het 

debiteurenrecord=magazijn) 

positie (161,1)=2 079 (betekent positie 079,2 uit de orderkop=magazijn 

0 VERKOOP 

 

leverdatum voor orderdatum 

toegestaan? 

(165,1) Via deze parameter kunt u aangeven of de leverdatum voor de orderdatum mag 

liggen: 

0=nee 

1=ja 

0 WPL00001 Aantal werkplek logins per user 

(uitzonderingen) 

(1,...) In deze parameter legt u vast hoeveel keer een specifieke user mag inloggen 

per werkplek. Deze waarde 'overruled' de instelling in parameter M_WERKPLEK 

(MAI920). 

Het invoerformaat is: 

<user>=<aantal># 

<user> is de loginnaam in Handel & Logistiek 

<aantal> aantal keer dat deze user per werkplek mag inloggen 

1 QK1202 Boekingsprogramma grafisch (1, 1) Via deze code bepaalt u of het boekingsprogramma grafisch mag werken: 

0=nee (oude methode) 

1=ja, grafisch (QK1202, QK1800 en QK2AF0 worden als .gui versie opgestart) 

1 QK1202 Boekingsprogramma grafisch (2, 1) Via deze code bepaalt u of het boekingsprogramma de mogelijkheid moet 

bieden om 'een boeking inclusief BTW' uit te splitsen in een boekingsregel 

exclusief BTW en een boekingsregel met de BTW: 

0=nee (oude methode) 

1=ja, btw uitsplitsing is gewenst  

Note: dit werkt alleen in de als parameter positie 1,1 op de waarde 1 (grafisch) 

staat 

1 QK400C Kopieer artikel (11,10) (klant eigen) manipulatie functie bij kopieren artikelen 

Indien hier een maatwerk programmafunctie is ingevuld wordt deze functie 

uitgevoerd vlak voordat het artikel gekopieerd wordt. 

1 QK4AF0 Opschonen artikelen (1,3) In deze parameterposities geeft u het aantal maanden aan dat een artikel 

minimaal oud moet zijn om te mogen worden verwijderd 

1 QK4AF0 Opschonen artikelen (4,3) In deze parameterposities geeft u het aantal maanden aan dat een artikel 

minimaal niet verkocht mag zijn om te mogen worden verwijderd 

1 QK4AF0 Opschonen artikelen (7,3) In deze parameterposities geeft u het aantal maanden aan dat een artikel 

minimaal niet geoffreerd mag zijn om te mogen worden verwijderd 

1 QK4AF0 Opschonen artikelen (151,..) In deze parameterposities geeft u aan voor welke bedrijfsnummers de 

opschoonactie geldt. Indien niet gevuld wordt alleen het actieve bedrijfsnummer 

verwerkt. 
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1 QK5530I IOV Besteladvies 

 

(1,1) In deze parameterpositie geeft u aan of u gebruik wenst te maken van 

functionaliteit waarmee u via een multiselectie venster een of meer orders kunt 

kiezen waarna vervolgens van elke in- op verkooporder een besteladviesrun 

wordt gemaakt. De keuzes zijn: 

0 = niet van toepassing (u werkt dan via de reguliere selecties) 

1 = via een messagebox kunt u per run kiezen of u de reguliere selecties wilt 

gebruiken of via het hiervoor beschreven multiselectie venster wilt werken 

2 = er wordt altijd via het multiselectie venster gewerkt 

1 QK5540 Van besteladvies tot inkooporder (1,18) Op deze posities kunt u de basisventer/functie invullen waarachter u een 

windowkoppeling boomstructuur kunt definieren vanuit een artikel. Zo kunt u 

bijvoorbeeld koppelen: 

- Gekoppelde documenten (bijv. een directe link naar een website 

- Verkooporderregel info van het artikel 

- etc. 

1 QKAF50 Afschrijvingen voorraad (7, 1) Via deze code bepaalt u of de afschrijving per magazijn moet worden bepaald of 

'overall' voor het artikel 

0='overall' voor het artikel (zoals het voor v10.0 al werkte) 

1=met vooringave magazijnnr (99 is alle magazijnen) 

1 QKAF50 Afschrijvingen voorraad (8, 1) Via deze code bepaalt u van welk(e) tijdvak(ken) u het ontvanstaantal op het 

overzicht afgedrukt wilt hebben 

 

De maximaal toegestane waarde  is 4 (corresponderend met de 4 tijdvakken in 

positie 151 t/m 160 

1 QKDB10 Debiteurenbewaking (1, 1) Via deze code bepaalt u in welke volgorde de bellijst wordt weergegeven: 

0=op volgorde van debiteurnr 

1=op volgorde van openstaand saldo 

2=op volgorde van vervallen saldo 

1 QKDB10 Debiteurenbewaking (2, 1) Via deze code bepaalt u of de door u in positie 1,1 bepaalde volgorde oplopend 

of aflopend dient te zijn:  

0=oplopend 

1=aflopend 

1 QKDB10 Debiteurenbewaking (3, 2) Via deze posities bepaalt u hoe de opvolgdatum dient te worden ingesteld. Door 

hier een aantal kalenderdagen in te vullen wordt de opvolgdatum default gevuld 

met <vandaag> plus dit aantal dagen.  

1 QKDB10 Debiteurenbewaking (5, 1) Via deze positie bepaalt u of de opvolgdatum een verplichte ingave is bij het 

aanmaken van een afspraak: 

0=nee 

1=ja 

1 QKDB10 Debiteurenbewaking (6, 2) Via deze posities bepaalt u of de vervaldatum strikt gehanteerd dient te worden 

of dat er een aantal dagen 'rek' dient te worden gehanteerd. Indien ongelijk aan 

nul wordt de vervaldatum met dit aantal 'verlengd' 

1 QKDB10 Debiteurenbewaking (8, 1) In het overzicht openstaande posten per debiteur worden naast 'gewone' 

facturen ook creditnota's en/of aanbetalingen getoond. Vindt u dat hinderlijk, 

dan u via deze code bepalen wat er in de betreffende listbox wordt getoond: 

0='normale' facturen, creditnota's & aanbetalingen tonen 

1=alles behalve aanbetalingen tonen 

2=alles behalve creditnota's tonen 

3=alleen 'normale' facturen tonen (geen aanbetalingen noch creditnota's) 

1 QKDB10 Debiteurenbewaking (9,4) Andere fontsize dan in AIM programma's? 

Indien de fontsize van een AIM programma in deze functie tot ongewenste 

displays leidt kunt u via deze posities aangeven met welke afwijkende fontsize 

hier gewerkt dient te worden. Formaat: pppp (bijvoorbeeld 0.85) 

1 QKDB10 Debiteurenbewaking (13,1) Debiteur gerelateerde informatie in multiline (linksboven) en twee grids 

(rechtsboven) 
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Indien geactiveerd wordt over de standaard getoonde informatie via een 

multiline (linksboven) en twee grids (rechtsboven) informatie weergegeven die 

via de volgende respectievelijkeQKSING vensters wordt verzameld: 

- SB2012  QKDB102A (multiline linksboven) 

- SB2012  QKDB102B (grid midden-rechtsboven) 

- SB2012  QKDB102C (grid rechtsboven) 

Deze code kan de volgende waarden bevatten: 

0 = niet actief 

1 = actief 

1 QKNETM Memotekst afhandeling (1,1) Via deze positie bepaalt u of u de verbeterde invoer en weergave van 

memoteksten wilt activeren: 

0=oude situatie 

1=nieuwe (verbeterde versie) 

1 QKSGRF Grafische windows ( 1, 1) Sinds versie v9.0 worden infovensters binnen het H&L window gehouden 

(daarvoor werden de vensters erbuiten opgezet). Als de oude werkwijze 

gewenst is – bijvoorbeeld omdat infovensters zo breed zijn ingesteld dat ze 

alleen op het scherm passen als ze uiterst links op het scherm worden 

neergezet, dan kunt u dat via deze parameter regelen: 

0= nieuwe werkwijze (vensters binnen H&L venster) 

1= oude werkwijze (vensters mogen buiten H&L venster starten) 

1 QKSING Informatievensters ( 2, 1) Afhankelijk van deze positie wordt het zoekresultaat bewaard zodat u bij 

terugkeer in het informatievenster het laatst geselecteerde record weer 

terugkrijgt. De opties zijn: 

0=Niet gewenst 

1=Automatisch (bij F4 in het venster wordt de keuze gewist) 

2=Alleen voor de programma's zoals vastgelegd vanaf positie 51 

3=Voor alle programma's behalve die zoals vastgelegd vanaf positie 51 

1 QKSSUP Intellen orders in online 

omzetcijfers 

( 1, 1) Via deze parameterpositie kunt u aangeven dat in programma QK6S60 

(menukeuze 06-02) de nog niet gefactureerde orders moeten worden geteld bij 

de geselecteerde 't/m periode'. Of dat (zoals voorheen) vanuit de orderdatum 

een periode moet worden bepaald en de omzet in die periode geteld moet 

worden 

0 = via orderdatum periode bepalen 

1 = periode altijd selectieperiode t/m 

1 QKSVRD Voorraad bijwerking call ( 1, 1) Via deze parameterpositie kunt u aangeven of u de controle die bij een 

transactie met een kleinere eenheid dan de basiseenheid normaal wilt laten 

uitvoeren of wilt onderdrukken. 

0 = de controle normaal uitvoeren 

1 = de controle onderdrukken, bijvoorbeeld omdat u kleinere eenheden 

verkoopt dan u op voorraad houdt (bijvoorbeeld STUKS verkopen terwijl u de 

voorraad in TRAYS van 50 STUKS bijhoudt) 

Let op:  

In het artikel stambestand kan op deze wijze door afronding een restvoorraad 

over lijken te blijven terwijl de magazijnvoorraad per saldo nul is! 

1 QKUXLG Terminal taken infofunctie ( 1, 5) Hier kunt u (in seconden) vastleggen wanneer het infovenster moet refreshen. 

Waarde 00005 betekent bijvoorbeeld dat er elke 5 seconden een refresh 

plaatsvindt. 

1 QKVP00V Routelijst ( 1,   1) Type sortering 

0=op een volgnummer (in stappen van 100) 

1=op landcode--postcode--huisnr--huisnr toevoeging (alles in hoofdletters 

zonder spaties) 

1 SBXD Parameter tbv gekoppelde 

documenten 

(1,19) Windowdefinitie voor gekoppelde documenten 

Default SBXD0I            1 
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