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VERSIE 21.0 IS BESCHIKBAAR! 

En ook in deze versie hebben we weer veel nieuwe functionaliteit en verbeteringen aangebracht! 

 

 

De belangrijkste wijzigingen in deze versie hebben we in deze release notes beschreven.  

Zo zijn onder andere de volgende zaken nu beschikbaar 
 

 

 

 Inhoud infovenster downloads naar Excel: veel flexibeler en beveiligd! 
 

 Snelzoek: meer mogelijkheden, nog makkelijker (en heropbouw mogelijk) 
 

 Maatwerk controles in stambladen 
 

 Boekingsprogramma: rekeningen en relaties direct via snelzoek vinden 
 

 Boeken Inkoopfacturen: kosten in andere periode boeken 
 

 Ook financiële overzichten downloadbaar (balansen, journaal, grootboekhistorie) 
 

 Balansen vanaf en t/m periode mogelijk 
 

 Uitbreiding NAW gegevens voor buitenlandse relaties (o.a. i.v.m. POSTNL) 
 

 Kostprijs samenstellingen automatisch actualiseer baar 
 

 Voorraad samenstellingen automatisch afgeboekt via gereedmelden 
 

 Facturering van alleen te mailen facturen of te printen facturen (of beide) 
 

 Samenstelling venster order invoer: GUI interface toegevoegd 
 

 Product scanning incl. eenheid 
 

 

 
 

 

En nog veel meer!!! 

Voldoende reden om deze release notes goed door te lezen en eruit te pikken wat voor jullie 

bruikbaar is. Is iets niet duidelijk? Schroom dan niet en neem gewoon contact op met Comlogic! 
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VORMGEVING / BEDIENINGSGEMAK 

 

TAAKOVERZICHT: TIJDSTEMPEL GEACTUALISEERD 

De datumweergave in het taken overzicht is nu zo in de listbox gedefinieerd dat er op een juiste 

manier op gesorteerd kan worden. De tijd in de listbox gaf voorheen aan wanneer iemand was 

ingelogd  en werd niet vermeld wanneer de laatste taak is gestart. In deze versie wordt de tijd van de 

meest recente taak getoond. Of - als de user terugkeerde naar het menu - de tijd waarop de laatste 

functie werd beëindigd. 

 

INFOVENSTERS 

FILTERS WEL/NIET OPSCHONEN 

Sinds v19.0 kun je per gebruiker in alle H&L infovensters filters toepassen die inhoudelijk 

vergelijkbaar werken als in Excel. Daarmee is het dus bijvoorbeeld mogelijk om in het infovenster 

debiteuren in order invoer alleen klanten te laten tonen die niet geblokkeerd zijn voor verkoop. Maar 

je kunt met die filtering bijvoorbeeld ook in het artikelvenster alleen artikelen van een bepaalde 

artikelgroep laten tonen. De mogelijkheden zijn enorm. 

 

Het risico bestaat echter dat je - net als in Excel - ooit een filter hebt ingesteld en nu op een andere 

manier wilt zoeken. Bij het infovenster van artikelen blijvend: als het filter op artikelgroep nog is 

geactiveerd, zal een snelzoek actie naar een artikel uit een andere artikelgroep natuurlijk geen 

zoekresultaten opleveren. 

 

Om die situatie te voorkomen hadden we in v19.0 ingesteld dat wanneer een gebruiker inlogt, H&L 

controleert of deze gebruiker met een ander H&L venster al is ingelogd . Zolang dat het geval is 

blijven alle ingestelde filters voor deze gebruiker bewaard. Wanneer een gebruiker echter in alle H&L 

vensters aflogde en vervolgens weer inlogde, schoonde H&L op dat moment alle bewaarde 

filterselecties van die gebruiker op. 

 

In deze versie hebben we via de 'global' instelling waarmee wordt aangegeven of filtering voor jullie 

bedrijf gewenst is, geregeld dat je daar tevens kunt aangeven of filters überhaupt automatisch 

moeten worden opgeschoond.  

 Wil je dat? Dan hoef je daarvoor geen actie te ondernemen; H&L is nu nl. zo ingesteld dat als 

filtering was geactiveerd, de werkwijze daarbij onveranderd blijft. 

 Wil je als bedrijf dat alle ingestelde filters altijd bewaard blijven tot je zelf anders beslist, dan 

moet de 'global' worden omgezet van waarde 1 (opschonen) naar waarde 2 (bewaren) 

 

Met deze wijzigingen in de filter structuur kun je nu dus bereiken dat een eenmaal ingesteld filter net 

zolang actief blijft tot je het zelf weer inactief maakt.  

Note: Filters worden per gebruiker ingesteld; elke gebruiker zou dus (in het voorbeeld van het niet 

tonen van geblokkeerde klanten) datzelfde filter op het debiteuren venster moeten instellen! 
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EXPORT FLEXIBELER  
In v19.0 werd overall bepaald  in welke map de exportbestanden moesten worden opgeslagen 

wanneer je een download van een infovenster wilde maken. Die werkwijze was te rigide en is 

daarom aangepast in deze versie: 

 

Waar het exportbestand nu wordt opgeslagen regel  je zelf omdat het programma je een 'verkenner 

venster' toont waarin je zelf kiest waar (in welke map) de download moet worden opgeslagen. Kies je 

geen map (sluit je het venster via het kruisje) dan wordt de export niet uitgevoerd. 

 
 

 

 

 

De bestandsnaam van de download is daarbij nu voorzien van de naam van het venster: 

EXPFIL_<usernaam>_<vensternaam>_<datum EEJJMMDD>_<tijd UU9999>.xls  

 

EXPORT BEVEILIGING 

Tot deze versie kon iedereen van elk bestand altijd een download maken. Dat is in deze versie 

opgelost doordat je via een nieuwe functie 'Exportopties per user/bestand/venster' (menu 

systeembeheer, pakketbesturing) nu zelf kunt bepalen welke medewerker wat mag exporteren 

vanuit een infovenster.  

 

SNELZOEK  

1-OP-N ZOEKCRITERIA MOGELIJK  

De mogelijkheden van de snelzoek zijn opnieuw flink uitgebreid.  

Daardoor kun je nu ook 1-op-n relaties als zoektermen in de snelzoek opnemen. 

 

Wat betekent dat? Tot nu toe kon je alleen zoektermen in de snelzoek laten opnemen als die 1-op-1 

aan het artikel verbonden waren. Zoals omschrijving of zoeknaam (die in het artikel stamblad staan) 

of 1-op-1 gerelateerde data zoals naam van de leverancier of omschrijving van een artikelgroep 

(crediteurnummer en artikelgroep code staan tevens in het artikel stamblad). 

 

Je kunt nu echter ook zoektermen als 'zoeknamen van een artikel', 'artikelnummer v/d leverancier', 

en 'artikelnummer van de klant' in de snelzoek laten opnemen. Daarvan zullen er waarschijnlijk meer 

dan 1 per artikel aanwezig zijn. Voorheen kon daardoor de snelzoek niet met deze gegevens worden 

uitgebreid. Maar nu kan dat dus wel. Bottom line kun je nu dus ook via dergelijke zoektermen je 

artikel snel vinden. 
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OPBOUW SNELZOEK VIA MAATWERK 

We hebben de mogelijkheid toegevoegd om - door maatwerk software te koppelen aan de snelzoek 

opbouwfunctie - elke willekeurige relatie met een bestand in de snelzoek op te nemen. Zo kan nu 

bijvoorbeeld de plaatsnaam uit het verzendadres in de snelzoek van een order of offerte worden 

opgenomen. Dat gegeven staat afhankelijk van de situatie ofwel in de aanvullende kopgegevens, of 

in de verzendadres tabel of in het debiteur stambestand. Deze zoekgegevens kunnen dan 

bijvoorbeeld in de snelzoek van de order/offerteregels worden opgenomen 

 

OOK VOOR ORDERREGELS MOGELIJK 

De snelzoek is nu ook op inkooporderregels, verkooporderregels, gereedgemelde orderregels en 

offerteregels beschikbaar! 

 

SNELZOEK REBUILD 

De snelzoek kan voor alle bestanden via een schedule taak 's avonds opnieuw worden opgebouwd. 

Via die zgn. 'rebuild' kan een door de tijd heen onhandig opgebouwde volgorde in de infovensters 

worden hersteld. 
 

Ter illustratie: Als artikelnummers 30000010, 30000020 en 30000030 al waren aangemaakt, en 

vervolgens artikel 30000015 werd aangemaakt, dan worden deze gegevens (mits voldoend aan 

dezelfde snelzoek zoektermen) als volgt weergegeven (zowel vooraf als na heropbouw v/d snelzoek): 

voor heropbouw v/d snelzoek na heropbouw v/d snelzoek 

30000010 30000010 

30000020 30000015 

30000030 30000020 

30000015 30000030 

 

SNELZOEK 'COMPOUND' ZOEKEN 

Tot deze versie werden - wanneer je bij invoer van de snelzoek meerdere zoekwoorden ingaf - alle 

records getoond waarin al die losse woorden voorkwamen. We hebben nu toegevoegd dat je ook op 

"groepen van woorden" kunt zoeken; het effect daarvan is dat H&L dan alleen resultaten toont als de 

reeks 'woorden' in een record exact zo staan als ze zijn ingevoerd in de snelzoek. Door je tekst via { 

en } te omsluiten kun je aan de snelzoek aangeven dat je niet op de losse woorden tussen de 

accolades wilt zoeken maar op de volledige tekst tussen de accolades. 

 

Je kunt in de snelzoek door elkaar gebruik maken van losse woorden en groepen van woorden. Stel 

dat je bij het zoeken naar artikelen bijvoorbeeld ingeeft: makita {16 "} (let op: er staat een spatie 

tussen 16 en het aanhalingsteken). Voorheen werden in deze situatie dan alle artikelen getoond 

waarbij het woord makita in het artikel voorkwam, het woord 16 in het artikel voorkwam en het 

aanhalingsteken in het artikel voorkwam. 

 

Door de accolades te gebruiken worden alleen artikelen getoond waarbij het woord makita en de 

zoekterm 16 gevolgd door een spatie gevolgd door een aanhalingsteken voorkomt. Alleen dan wordt 

een artikel getoond. 
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ZOEKEN VIA ZOEKKNOP VERBETERD 

In diverse functies wordt de 'zoekknop' getoond; daarmee kan direct een infovenster worden 

opgeroepen zonder daarin verdere keuzes te hoeven maken. Voor bestanden waarvan de sleutel uit 

meer dan 1 rubriek bestaat werkte de zoekknop niet correct als het eerste deel van de sleutel al was 

geselecteerd. Als bijvoorbeeld bij de contactpersonentabel de klant al was geselecteerd en bij 

volgnummer werd de zoekknop gebruikt, dan werkte die zoekknop niet. Nu wel! 
 

 
Voorbeeld zoekknop 

 

SELECTIES - VERDUIDELIJKT 

Al in de eerste versie van H&L was in alle overzicht- en verwerking functies een zgn. selectiestructuur 

beschikbaar. Een krachtig mechanisme waarmee op alle van belang zijnde rubrieken kan worden 

gefilterd. Daarnaast kun je met de volgordeselectie tevens bepalen welk deel van een bestand moet 

worden gelezen. 

 

In H&L versie 10.0 voerden we een grote update door in de selecties waarmee onder andere 

muisgebruik mogelijk werd en opties via buttons konden worden geactiveerd.  De belangrijkste optie 

was echter dat er selecties konden worden bewaard waarbij je sommige rubriekselecties als 

'heringave' kon markeren. Zodoende kun je selecties bewaren die - als ze vervolgens worden gestart - 

telkens vragen om ingave van deze heringave rubrieken (bijvoorbeeld leverdatum, boekjaar, periode 

of debiteurnummer, crediteurnummer, artikelnummer etc.) 

 

In de selecties kun je voor elke rubriek een specifieke vanaf en t/m waarde opgeven. Wil je alle 

artikelen, orders, klanten, etc. selecteren, dan kan dat door de "Backspace" knop te gebruiken. Dat 

kon al sinds versie 10.0, maar het bleek niet altijd duidelijk te zijn dat je die optie hebt. Daarom 

hebben we in deze versie visueel inzichtelijk gemaakt hoe je voor 'alles' kunt kiezen. 
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Een voorbeeld ter illustratie: 

Stel dat we de functie 'Magazijnbonnen' via de volgordeselectie op ordernummer alle orders willen 

laten beoordelen. Dan doe je dat als volgt: 

 Je kiest op ingave 'ordernummer vanaf' voor toets combinatie "Backspace" + "ENTER". Daarmee 

geef je aan dat de functie vanaf het laagste ordernummer moet starten 

 Je kiest vervolgens ook bij 'ordernummer t/m' toets combinatie "Backspace" + "ENTER". 

Zodoende geef je aan dat de functie alle orders t/m het hoogste ordernummer mag verwerken 

 

Deze functionaliteit was er dus al, maar het bleek dat in de selecties niet altijd even duidelijk was dat 

je die optie hebt. Daarom is in de nieuwe versie de achtergrond van deze ingaven lichtgroen 

gemarkeerd en staat daarin tevens de tekst Backspace+ENTER = 'eerste' (bij de vanaf ingave) en 

Backspace+ENTER = 'laatste' (bij de t/m ingave) 
 

 
weergave tot versie 21.0 
 

 
nieuwe weergave in versie 21.0 

 

LISTBOXEN: KOLOM OPMAAK 

In deze H&L versie hebben we de mogelijkheid toegevoegd om in alle listboxen kolommen visueel 

van elkaar te scheiden via een verticale lijn. Wanneer we (later dit jaar) Pxplus versie 17 kunnen 

gebruiken, zullen we ook de kleur van die verticale lijn kunnen instellen (tot die Pxplus versie kon dat 

nog niet en is die lijn altijd zwart). 

 

PROGRAMMANAMEN PER MENUGROEP 

Al vanaf de eerste versie van H&L kun je programmanamen aan menukeuzes koppelen. Door die 

programmanaam in te voeren in de commandoregel van het menu kun je het programma starten 

zonder eerst naar het betreffende submenu te hoeven schakelen. Die programmanaam werd dan 

aan een zgn. "menuletter" gekoppeld en daarbinnen aan een menukeuze (1 t/m 20). 

 

Zolang we slechts 1 keuzemenu hadden in H&L, werkte die programmanaam altijd. Sinds we echter 

de mogelijkheid hebben toegevoegd om andere keuzemenu's te selecteren (ADH999, SJA999 maar 

ook afdeling menu's zoals INKOOP, VERKOOP, etc.) konden we met de menuletter + 

programmanummer keuze niet meer in alle menu's het juiste programma vinden (in menu ADH999 

betekent menuletter 6, programmanummer 01 nl. "Order invoer", terwijl die keuze in het INKOOP 

menu naar een heel andere functie kon verwijzen (of deze optie bestond niet in dat menu). We 

hebben toen het gebruik van programmanamen beperkt tot de menugroepen ADH999 en SJA999.  
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Inmiddels hebben we de definitie van programmanamen voorzien van een extra ingave namelijk de 

menugroep. Zodoende kunnen we nu een programmanaam definiëren binnen een menugroep; 

daarmee werken programmanamen nu dus altijd in elk menu! 

 

VORMGEVING / KLEURSTELLING H&L 

De kleurstelling en vormgeving van H&L wordt - zo blijkt uit reacties - over het algemeen als fris en 

op elkaar afgestemd beoordeeld. Er is echter niets zo persoonlijk als smaak voor kleuren. Daarom 

hebben we het mogelijk gemaakt om de vormgeving en kleurstelling van je H&L venster naar smaak 

aan te passen. Voor testdoeleinden deden we dat al omdat we daarmee onderscheid kunnen maken 

tussen de live- en testomgeving zodat je niet per abuis in de live omgeving tests aan het uitvoeren 

bent zonder dat je je daarvan bewust bent. 
 

We kunnen ons goed voorstellen als je de kleurstelling en vormgeving liever anders ziet; dat beeld zie 

je immers grote delen van je werkdag. Zoals in onderstaande afbeeldingen te zien is, kan H&L een 

totaal andere look krijgen dan de inmiddels overbekende lichtblauwe kleur.  

   
oorspronkelijke vormgeving voorbeeld aangepaste vormgeving 
 

onderdeel huidige waarde voorbeeld nieuwe waarde 
achtergrondkleur RGB:210 229 255 RGB:255 255 255 

flat button kleur  RGB:174 226 230 RGB: 136 199 251/RGB:255 255 255 

achtergrond afbeelding *) H&Lkop.gif H&Lkop_4.gif  

leftbar achtergrond RGB: 245 245 245 RGB:242 255 255 

frame kleur in AIM RGB:255 255 255 RGB: 242 255 255 

frame kleur display velden RGB:210 229 255 RGB:179 220 253 

% frame afronding - 11 
achtergrondkleur ingave RGB:255 255 179 RGB:255 255 179 

   
oorspronkelijke vormgeving voorbeeld aangepaste vormgeving 
 

*) De volgende achtergronden zijn beschikbaar: 

 



 
 
 
 
 

 
 

©2021 Comlogic Automatisering BV Weesp           -9-  

GEEN 'MINI' H&L VENSTERS MEER 

Als H&L op een nieuwe werkplek werd geïnstalleerd, of als de ini file (waarin de instellingen van H&L 

venstergrootte en positie op het scherm zijn opgeslagen) was verwijderd, werd H&L geopend in een 

'heel klein venster'. Je kon dan nog geen gebruik maken van de fontkeuze optie (links beneden in de 

leftbar) om een groter font te maken. 

 

Nu wordt in genoemde situatie de ini file ingesteld op een standaard font van 16pt en kun je gelijk 

gebruik maken van de mogelijkheid om een andere fontgrootte te kiezen (via de fontkeuze optie in 

de leftbar) 
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FINANCIEEL 

ALGEMEEN BOEKINGSPROGRAMMA 

ZOEKMETHODE REKENINGNUMMER GEWIJZIGD 

De zoekmogelijkheden op ingave rekeningnummer zijn aangepast. Voorheen werd bij ingave ?/F9 

automatisch het infovenster grootboekrekeningen geopend voor het geselecteerde boekjaar. Nu kun 

je in plaats daarvan uw eigen zoekingang kiezen en houdt het programma op de achtergrond bij dat 

alleen rekeningen getoond mogen worden voor het geselecteerde boekjaar. 

 

EENVOUDIGER ZOEKEN VIA SNELZOEK 

Op ingave rekening-, debiteur- en crediteurnummer is de optie toegevoegd om direct vanuit de 

ingave snelzoek termen in te geven. De ingave lengte is bij deze ingaven verlengd naar 50 posities. 

Als op die rubrieken een of meer alternatieve zoekingangen zijn gedefinieerd kun je direct op deze 

ingaven uw zoektermen invoeren.  
 

 
 

BOEKEN KOSTENFACTUREN 

ZOEKMETHODE REKENINGNUMMER GEWIJZIGD 

De zoekmogelijkheden op ingave rekeningnummer zijn aangepast. Voorheen werd bij ingave ?/F9 

automatisch het infovenster grootboekrekeningen geopend voor het geselecteerde boekjaar. Nu kun 

je in plaats daarvan uw eigen zoekingang kiezen en houdt het programma op de achtergrond bij dat 

alleen rekeningen getoond mogen worden voor het geselecteerde boekjaar. 
 

EENVOUDIGER ZOEKEN VIA SNELZOEK 

Op ingave crediteur- en grootboek rekeningnummer is de optie toegevoegd om direct vanuit de 

ingave snelzoek termen in te geven. De ingave lengte is bij deze ingaven verlengd naar 50 posities. 

Als op die rubrieken een of meer alternatieve zoekingangen zijn gedefinieerd kun je direct op ingave 

crediteur- of rekeningnummer ingave uw zoektermen invoeren.  

 

INFOVENSTER FACTUREN 

Aan ingave factuurnummer was nog geen infovenster gekoppeld. Nu wel dus kun je via ?/F9 op 

factuurnummer een reeds geboekt factuurnummer selecteren vanuit een infovenster. 
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KOSTEN IN ANDERE PERIODE 

Indien geactiveerd, kun je op ingave rekeningnummer aangeven dat je de kosten van een factuur in 

een andere periode wilt boeken dan de factuur zelf. In dat geval wordt gevraagd een afwijkende 

periode in te geven en vervolgens een invoervenster in te vullen met de betreffende kostenrekening, 

het bedrag, de tegenrekening en de omschrijving. Die mutaties worden als memoboeking op 

dezelfde boekdatum geboekt als de factuur maar in de andere periode. Na de memoboekingen 

worden de tegenrekening, het bedrag en de omschrijving van de tegenrekening automatisch 

overgenomen in de factuurboeking; bij gemengde btw rekeningen hoeft dan dus alleen de btw index 

nog te worden opgegeven en bij andere rekeningen wordt de boeking van de tegenrekening in de 

factuur volautomatisch uitgevoerd.  
 

 

 

BOEKEN HANDMATIGE VERKOOPFACTUREN 

Een enkele H&L klant maakt gebruik van deze functie. Deze functie was nog uitgerust met een 

"Character based User Interface". De functie was - in tegenstelling tot de overige boekingsfuncties in 

H&L - nog niet aangepast aan de grafische interface waarmee H&L al jaren is uitgerust. 
 

We hebben deze functie dezelfde functionaliteit gegeven zoals die ook in de functie 'Boeken 

Inkoopfacturen' wordt geboden (inclusief de mogelijkheid om omzet in andere periodes te boeken) 

 
Voorbeeld Boeken Verkoopfacturen via GUI 
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GROOTBOEK HISTORIE  

UITBREIDING INHOUD 

De listbox is uitgebreid met de kolommen d/c (debiteur/crediteur), relatienummer (rel.nr), 

factuurnummer (fact.nr), naam en opmerking. Deze kolommen worden gevuld wanneer de boeking 

een aan subadministratie debiteuren of crediteuren gelieerde boekingen betreft (alleen dan is nl. een 

relatie met de betreffende debiteur of crediteur te maken). 
 

 
Uitbreiding van de grootboekhistorie listbox met extra kolommen voor eenvoudiger herkenning (en/of filtering) 
 

In geval van een crediteurenboeking wordt in kolom 'opmerking' ook nog het factuurnummer van de 

leverancier vermeld. F.Y.I.: via de 'Filter mutaties' button (die al langer in H&L beschikbaar is) kun je 

filteren op alle in de listbox getoonde gegevens. Zo wordt bijvoorbeeld zoeken naar een boeking op 

een specifiek factuurnummer van de leverancier heel eenvoudig! 
 

NAAR CLIPBOARD 

De 'kopieer naar clipboard' functie is voorzien van een extra optie 'debet/credit uitsplitsing'; kies je 

daarvoor, dan worden niet de kolommen bedrag en DB/CR in het clipboard gekopieerd, maar een 

debet- en creditbedrag (beiden positief). Deze optie is toegevoegd omdat boekhouders beter 

overzicht hebben wanneer bedragen in debet/credit kolommen zijn verdeeld. De breedte van de 

kolommen is tevens aangepast evenals de uitlijning van een aantal kolommen (meer gecentreerd) 
 

DOWNLOADS FINANCIËLE OVERZICHTEN 

OVERZICHT JOURNAALPOSTEN / OVERZICHT HISTORISCH  

Als in deze overzicht functies voor printer 'exportbestand' wordt gekozen, wordt dit overzicht nu in 

Excel formaat afgeleverd waarbij het boekingsbedrag in debet/credit kolommen wordt weergegeven 

(dus niet als positief of negatief bedrag). Tevens wordt - net als bij printen via de base - in geval het 

download bestand de suffix .xls heeft - de mogelijkheid geboden op het bestand direct via Excel te 

openen (werkt uiteraard alleen als Excel op de server is geïnstalleerd). 
 

BALANSEN 

EENVOUDIGER BEDIENING 

De vooringave 'inclusief details J/N' moest tot nu toe worden bevestigd via functietoets F1. We 

hebben die toets gewijzigd in ENTER waardoor je – in geval je alle details wilt zien – alleen ENTER 

hoeft te geven op alle vooringaven (wel zo makkelijk). 
 

Vanwege de periode selectie zijn de standaard selecties bij balansafdruk niet meer nodig. Die zijn 

daarom uitgeschakeld.  

 

AFDRUK VANAF-T/M PERIODE 

Tot deze versie was het alleen mogelijk om een balans vanaf periode 1 t/m een bepaalde periode te 

produceren. Nu kunnen we ook voor bijvoorbeeld een kwartaal kiezen omdat nu ook de vanaf 

periode geselecteerd kan worden 

Note: Als 'vanaf periode' niet 01 is, wordt de beginbalans niet meegeteld! 



 
 
 
 
 

 
 

©2021 Comlogic Automatisering BV Weesp           -13-  

 

DOWNLOAD NAAR EXPORTBESTAND 

Als voor printer 'export bestand' wordt gekozen, wordt dit overzicht in Excel formaat afgeleverd. 

Tevens wordt - net als bij printen via de base - als het download bestand de suffix .xls heeft - de 

mogelijkheid geboden op het bestand direct via Excel te openen (werkt uiteraard alleen als Excel op 

de server is geïnstalleerd) 

 

BETAALHISTORIE OP VOLGORDE BETAALDATUM 

Voor debiteur en crediteur betaalhistorie is in deze versie een sortering toegevoegd die per debiteur 

of crediteur de betalingen in volgorde van betaaldatum kan tonen. Daarmee kunnen in debiteur en 

crediteur F12 gekoppelde vensters en in detailfuncties van 'beheer debiteuren en crediteuren' 

betaalhistorie in deze nieuwe volgorde worden gepresenteerd. 
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DEBITEUREN 

HEEN/TERUGBLADEREN 

In tegenstelling tot de infovensters kon je tot nu toe in 'Beheer Debiteur stamgegevens' na een 

opgeroepen debiteur alleen kiezen voor doorbladeren naar de volgende debiteur. Het kan echter 

soms handig zijn om in zo'n situatie nog even terug te kunnen bladeren naar de vorige debiteur. Op 

verzoek van een van onze klanten hebben we daarom een wijziging in de beheerfunctie opgenomen.  

 

Standaard opent het programma nog steeds met de optie om via F1 een volgende debiteur op te 

kunnen roepen. Via een extra knop (een aan/uit schakelaar) rechts bovenin het invoerscherm kun je 

nu echter aangeven dat je van 'vooruit bladeren' wilt omschakelen naar 'terugbladeren'. 
 

 
Rechts bovenin is de 'pijltje naar rechts' knop zichtbaar (wijzigt in 'pijltje naar links' i.g.v. terugbladeren) 

 

Kies je voor 'terugbladeren' dan wijzigt de F1 button tekst onderin het scherm van 'Volgende' naar 

'Vorige'. En uiteraard resulteert indrukken van die button dan in oproep van de vorige debiteur. 

 

MAATWERK CONTROLEFUNCTIES 

Zoals in order invoer en 'Beheer Artikel stamgegevens' al mogelijk was, is nu ook ingebouwd in 

Beheer Debiteur stamgegevens dat er bedrijfseigen controles of andere aanvullende functies kunnen 

worden uitgevoerd bovenop de standaard controlefuncties in H&L. 

 

Een voorbeeld ter illustratie: 

We kunnen hiermee instellen dat bij wijziging van de valutacode wordt gecontroleerd of de landcode 

in het stambestand nog op Nederland staat. In dat geval kan ofwel een controlemelding volgen of 

automatisch naar de ingave van de landcode worden gesprongen. Of "You name it" want - zoals al 

aangegeven - dit is slechts een voorbeeld waarmee we hopelijk hebben duidelijk gemaakt dat de 

mogelijkheden vrijwel onbeperkt zijn en ervoor kunnen zorgen dat deze invoerfuncties "op maat 

gemaakt" kunnen worden! 
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NAW GEGEVENS 

Buitenlandse adresseringen zijn vaak 'nogal afwijkend' van de Nederlandse methode. Om te voorkomen dat de 

adressering naar het buitenland niet goed zou gaan is optioneel een aantal extra rubrieken toegevoegd in het 

NAW invoervenster. 

 

 
NAW venster indien extra velden geactiveerd 

 

Zonder wijzigingen blijft het NAW-venster overigens gewoon werken zoals je dat gewend was: 
 

 
NAW venster indien extra velden niet geactiveerd 
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CREDITEUREN 

HEEN/TERUGBLADEREN 

In tegenstelling tot de infovensters kon je tot nu toe in Beheer Crediteur stamgegevens na een 

opgeroepen crediteur alleen kiezen voor doorbladeren naar de volgende crediteur. Het kan echter 

soms handig zijn om in zo'n situatie nog even terug te kunnen bladeren naar de vorige crediteur. Op 

verzoek van een van onze klanten hebben we daarom een wijziging in de beheerfunctie opgenomen.  

 

Standaard opent het programma nog steeds met de optie om via F1 een volgende crediteur op te 

kunnen roepen. Via een extra knop (een aan/uit schakelaar) rechts bovenin het invoerscherm kun je 

nu echter aangeven dat je van 'vooruit bladeren' wilt omschakelen naar 'terugbladeren'. 
 

 
Rechts bovenin is de 'pijltje naar rechts' knop zichtbaar (wijzigt in 'pijltje naar links' i.g.v. terugbladeren) 

 

Kies je voor 'terugbladeren' dan wijzigt de F1 button tekst onderin het scherm van 'Volgende' naar 

'Vorige'. En uiteraard resulteert indrukken van die button dan in oproep van de vorige crediteur. 

 

MAATWERK CONTROLEFUNCTIES 

Zoals in order invoer en 'Beheer Artikel stamgegevens' al mogelijk was, is nu ook ingebouwd in 

Beheer Crediteur stamgegevens dat er bedrijfseigen controles of andere aanvullende functies 

kunnen worden uitgevoerd bovenop de standaard controlefuncties in H&L. 

 

Een voorbeeld ter illustratie: 

We kunnen hiermee instellen dat bij wijziging van de valutacode wordt gecontroleerd of de landcode 

in het stambestand nog op Nederland staat. In dat geval kan ofwel een controlemelding volgen of 

automatisch naar de ingave van de landcode worden gesprongen. Of "You name it" want - zoals al 

aangegeven - dit is slechts een voorbeeld waarmee we hopelijk hebben duidelijk gemaakt dat de 

mogelijkheden vrijwel onbeperkt zijn en ervoor kunnen zorgen dat deze invoerfuncties "op maat 

gemaakt" kunnen worden! 
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NAW GEGEVENS 

Buitenlandse adresseringen zijn vaak 'nogal afwijkend' van de Nederlandse methode. Om te 

voorkomen dat de adressering naar het buitenland niet goed zou gaan is optioneel een aantal extra 

rubrieken toegevoegd in het NAW invoervenster.  

 

Deze wijzigingen in adressering zijn natuurlijk met name aan de verkopende kant (voor debiteuren 

dus) van belang; in dat geval ben je zelf namelijk de verzendende partij. Vanuit oogpunt van 

uniformiteit hebben we de registratie voor crediteuren gelijk gehouden aan die van debiteuren. 

 

 

 
NAW venster indien extra velden geactiveerd 

 

Zonder wijzigingen blijft het NAW-venster overigens gewoon werken zoals jullie dat gewend waren: 
 

 
NAW venster indien extra velden niet geactiveerd 
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ARTIKELEN 

BEHEER STAMBESTAND 

HEEN/TERUGBLADEREN 

In tegenstelling tot de infovensters kon je tot nu toe in Beheer Artikel stamgegevens na een 

opgeroepen artikel alleen kiezen voor doorbladeren naar de volgende artikel. Het kan echter soms 

handig zijn om in zo'n situatie nog even terug te kunnen bladeren naar het vorige artikel. Op verzoek 

van een van onze klanten hebben we daarom een wijziging in de beheerfunctie opgenomen.  

 

Standaard opent het programma nog steeds met de optie om via F1 een volgende artikel op te 

kunnen roepen. Via een extra knop (een aan/uit schakelaar) rechts bovenin het invoerscherm kun je 

nu echter aangeven dat je van 'vooruit bladeren' wilt omschakelen naar 'terugbladeren'. 
 

 
Rechts bovenin is de 'pijltje naar rechts' knop zichtbaar (wijzigt in 'pijltje naar links' i.g.v. terugbladeren) 

 

Kies je voor 'terugbladeren' dan wijzigt de F1 button tekst onderin het scherm van 'Volgende' naar 

'Vorige'. En uiteraard resulteert indrukken van die button dan in oproep van de vorige artikel. 

 

SAMENSTELLINGEN 

ACTUALISEREN KOSTPRIJS 

Als jullie je voorraad waarderen met een fifo inkoopprijs of fifo vvp, en jullie assembleren zelf 

samengestelde artikelen, dan kunt je nu de kostprijzen van deze samenstellingen laten berekenen via 

een functie die voorheen alleen de prijzen van de onderdelen in een samenstelling synchroniseerde. 

Deze functie zorgt ervoor dat samenstellingen altijd een kostprijs hebben die gelijk is aan de som is 

van de onderdelen! 
 

BOEKEN VIA GEREEDMELDEN 

We hebben in H&L de mogelijkheid opgenomen om samengestelde artikelen te laten opbouwen 

tijdens gereedmelding van orders. De gedachte daarachter is, dat de samengestelde artikelen 

worden samengesteld naar aanleiding van de afdruk van de samenstelling (type 1 of 2) op de 

magazijnbon. De functionaliteit gaat er dus vanuit dat je de onderdelen hebt gebruikt voor 

assemblage en dat die dus afgeboekt en het hoofdartikel opgeboekt moeten worden alvorens de 

order wordt gereedgemeld. Als er nog voorraad van het samengestelde artikel is, dan wordt die eerst 

afgeboekt. 
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PRIJZEN EN KORTINGEN 

KORTING BEPALING: COMBIGROEPEN 

Tot nu toe kon je kortingen vastleggen op een artikelnummer en op een artikelgroep. Koos je voor 

korting registratie op een artikelgroep, dan moest je een van de vijf groep typen uit het artikel 

stambestand kiezen (1 t/m 5) (bijvoorbeeld hoofdgroep, subgroep, korting groep, of hoe in jullie 

systeem de groep-typen ook heten (rubriek 51 t/m 55 in het artikel stambestand) . 

 

We hebben nu in de kortinglijst definities (in- en verkoop) de mogelijkheid toegevoegd om via 

groeptype 6 (combigroep) aan te geven dat je kortingen wilt vastleggen op een combinatie van groep 

typen. Bijvoorbeeld: op hoofdgroep + subgroep combinatie. 
 

 
selectie combigroep in basis kortinglijst  

 

Met name wanneer subgroepen in jullie systeem niet per definitie onder één hoofdgroep vallen (als 

subgroep SG1 dus bijvoorbeeld zowel onder hoofdgroep HG1 als HG7 kan vallen) kan deze methode 

een uitkomst zijn; daarmee kun je dan nl. subgroep specifieke kortingen binnen een hoofdgroep 

vastleggen. 

 

Voor meer informatie adviseren we om contact op te nemen met een van de software specialisten 

van Comlogic; zij kunnen je hierover in meer detail informeren. 
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INKOOP 

HEEN/TERUGBLADEREN 

INVOER INKOOPORDERS EN -FACTUREN 

In tegenstelling tot de infovensters kon je tot nu toe in deze functies na een opgeroepen order- c.q. 

factuurkop alleen kiezen voor doorbladeren naar de volgende kop. Het kan echter soms handig zijn 

om in zo'n situatie nog even terug te kunnen bladeren naar de vorige kop. Op verzoek van een van 

onze klanten hebben we daarom een wijziging in deze beheerfuncties opgenomen.  

 

Standaard opent het programma nog steeds met de optie om via F1 een volgende kop op te kunnen 

roepen. Via een extra knop (een aan/uit schakelaar) rechts bovenin het invoerscherm kun je nu 

echter aangeven dat je van 'vooruit bladeren' wilt omschakelen naar 'terugbladeren'. 
 

 
Rechts bovenin is de 'pijltje naar rechts' knop zichtbaar (wijzigt in 'pijltje naar links' i.g.v. terugbladeren) 

 

Kies je voor 'terugbladeren' dan wijzigt de F1 button tekst onderin het scherm van 'Volgende' naar 

'Vorige'. En uiteraard resulteert indrukken van die button dan in oproep van de vorige kop. 

 

BOEKEN ONTVANGSTEN 

Werken jullie met lange artikelomschrijvingen? Dan wordt de lange omschrijving nu getoond bij het 

overnemen van artikelen uit een inkooporder (wanneer deze functie in het verleden specifiek voor 

jullie is aangepast kan het zijn dat deze functionaliteit niet gelijk werkt. Overleg in dat geval met een 

software specialist van Comlogic). 

 

BOEKEN (HANDELS)INKOOPFACTUREN  

Werken jullie met lange artikelomschrijvingen? Dan wordt de lange omschrijving nu getoond bij het 

overnemen van artikelen uit een ontvangst of inkooporder (wanneer deze functie in het verleden 

specifiek voor jullie is aangepast kan het zijn dat deze functionaliteit niet gelijk werkt. Overleg in dat 

geval met een software specialist van Comlogic). 
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GESCANDE HANDELSFACTUREN INLEZEN 

VIA SCANSYS INCL. FACTUURREGELS 

Indien geactiveerd worden van handelsfacturen naast de kop vanuit SCANSYS ook alle regels over-

genomen. De factuur wordt dan boekklaar gemaakt en hoeft dan dus alleen nog geboekt te worden.  

Klik op de link om de Comlogic landing page te openen 

 

VIA SCANSYS ALLEEN KOP; REGELS VIA 'AUTO MATCH' 

Hoe mooi de hiervoor genoemde optie ook is, er is nog een betere… 

Onze voorkeur gaat namelijk uit naar het via SCANSYS inlezen van de kop van de inkoopfactuur. Door 

vervolgens gebruik te maken van de nieuwe 'Automatische matching' functie kan H&L vanuit een 

factuurbedrag automatisch bepalen welke ontvangst(en) of (in geval van directe leveringen) 

inkooporder(s) de factuur betreft.  

 

 
Auto match button in Beheer Inkoopfacturen (regels) 

 

Via deze "Best of both worlds" methode gebruik je alle kracht van ImageCapture voor het inlezen, 

archiveren en betaalbaar stellen van inkoopfacturen maar wordt de matching nog steeds door H&L 

geregeld met inachtneming van alle "do's and don'ts" (die zijn namelijk in de 'logic' van H&L 

verwerkt!) 

 

 

 

https://www.scansys.eu/koppeling/geautomatiseerde-factuurverwerking-met-comlogic-handel-logistiek/
https://www.scansys.eu/koppeling/geautomatiseerde-factuurverwerking-met-comlogic-handel-logistiek/
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VERKOOP 

HEEN/TERUGBLADEREN 

INVOER ORDERS EN -OFFERTES 

In tegenstelling tot de infovensters kon je tot nu toe in deze functies na een opgeroepen order- c.q. 

offertekop alleen kiezen voor doorbladeren naar de volgende kop. Het kan echter soms handig zijn 

om in zo'n situatie nog even terug te kunnen bladeren naar de vorige kop. Op verzoek van een van 

onze klanten hebben we daarom een wijziging in deze beheerfuncties opgenomen.  

 

Standaard opent het programma nog steeds met de optie om via F1 een volgende kop op te kunnen 

roepen. Via een extra knop (een aan/uit schakelaar) rechts bovenin het invoerscherm kun je nu 

echter aangeven dat je van 'vooruit bladeren' wilt omschakelen naar 'terugbladeren'. 
 

 
Rechts bovenin is de 'pijltje naar rechts' knop zichtbaar (wijzigt in 'pijltje naar links' i.g.v. terugbladeren) 

 

Kies je voor 'terugbladeren' dan wijzigt de F1 button tekst onderin het scherm van 'Volgende' naar 

'Vorige'. En uiteraard resulteert indrukken van die button dan in oproep van de vorige kop. 

 

OFFERTES 

KOPIËREN OFFERTE 

Zoals voor verkooporders al kon, kunt je nu ook bij Offerte invoer via een kopieer button aangeven 

dat je een offerte wilt aanmaken op basis van ofwel een eerder gemaakte offerte, een lopende order 

of een eerder al gefactureerde order. 

– 

Kopie button 
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KOPIËREN OFFERTE VANAF CLIPBOARD 

Naast de hiervoor geboden optie is het nu ook mogelijk om in het clipboard een selectie te kopiëren 

van 2 Excel kolommen met daarin alleen artikelnummers en aantallen. Via deze nieuwe functie kun 

je dan een klant selecteren en vanuit het clipboard de artikelnummers en aantallen aanbieden. Het 

programma controleert of de artikelnummers bestaan en de aantallen correct zijn en maakt er dan 

direct een offerte van. De functie eindigt met de vermelding welk offertenummer het is geworden. 
 

IN- OP VERKOPEN / DIRECTE LEVERINGEN: ZELFDE REGELNUMMER 

Via een nieuwe parameter INKOOP1 - zie Parameters (nieuw in v21.0) - kan nu worden bepaald dat 

de regelnummers van in- op verkopen / directe leveringen tussen inkoop en verkoop gelijk worden 

gehouden. Deze werkwijze wordt alleen geadviseerd wanneer alle in- op verkopen of directe 

leveringen bij 1 leverancier worden besteld! 

 

FACTURERING - MAILEN/PRINTEN/BEIDE 

Steeds meer van onze klanten maken gebruik van zgn. "automaat functies". Binnen H&L betekent dit, 

dat ze periodiek terugkerende functies niet meer zelf willen starten maar willen dat die functies 

"unattended" automatisch hun werk doen. Dergelijke functies worden daarvoor in de "Microsoft 

scheduler" opgenomen waarin voor deze taken kan worden aangegeven wanneer (welke dagen) in 

welke frequentie (elke 5 minuten, elk uur, 1x per dag, etc.) een taak moet worden gestart. 

 

Een van de functies die steeds vaker wordt gevraagd in de scheduler op te nemen is de facturering. 

Da's met name handig omdat het versturen van facturen tegenwoordig vrijwel helemaal digitaal kan 

gebeuren, via EDI of email.  

 

Helaas horen van onze klanten dat ook in 2021 helaas nog steeds niet elk bedrijf aan hun leveranciers 

een emailadres heeft aangeleverd zodat alle facturen digitaal kunnen worden verstuurd. Voor 

sommige klanten moet dus helaas nog steeds een factuur worden geprint. 

 

Om die reden is de functie "Facturen berekenen" voorzien van de mogelijkheid om alleen facturen te 

berekenen die ofwel: 

 moeten worden gemaild 
 

 moeten worden geprint 
 

 "beiden" 

 

Er kan via een parameter worden ingesteld of deze functionaliteit (in de vorm van een vraag 

"mailen", "printen" of "beiden") moet worden geboden (is deze parameter niet ingesteld, dan werkt 

de facturering uiteraard ongewijzigd). 

 

Note: 

Wanneer u gebruik maakt van de automatische facturering (via de Microsoft scheduler) dan kan ook 

daar via een instelling worden geregeld dat alleen te mailen facturen worden berekend! 
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BARCODE SCANNING PRODUCTEN 

 

H&L beschikt al vanaf de eerste versie over de mogelijkheid om met een barcodescanner de EAN 

code van een product te scannen zodat je - bijvoorbeeld in order invoer - het artikelnummer niet 

hoeft in te gegeven, maar deze door een scanner kunt laten bepalen. 

 

Tot deze versie bepaalde H&L alleen het artikelnummer; dat hield in dat als een product meerdere 

verschijningsvormen had - bijvoorbeeld ST (losse stuks) en ST12 (verpakkingen van 12 stuks) - en elke 

verschijningsvorm een eigen barcode had, H&L via de barcode scanner alleen het artikelnummer 

overnam. In order invoer werd dan als verkoopeenheid altijd de in het artikel stamblad genoteerde 

verkoopeenheid genoteerd (in dit voorbeeld dus ofwel ST of ST12). 

 

Doorgaans zal deze problematiek bij reguliere verkopen geen rol spelen; orders komen tegenwoordig 

veelal via EDI of xml berichten digitaal binnen en worden daardoor automatisch vertaald naar 

verkooporders. In situaties waarbij door elkaar verschillende eenheden van een product worden 

verkocht (met name bij balieverkopen) bleek het echter onhandig dat alleen het artikelnummer werd 

gescand. Daarom is in deze versie van H&L de mogelijkheid toegevoegd om naast het artikelnummer 

ook de eenheid van het gescande product automatisch over te nemen. Op die manier herkent H&L 

de ST barcode als een '1 stuks' verkoop en wordt de ST12 barcode automatisch vertaald naar een 

verkoop van '12 stuks'. Een zinvolle toevoeging dus, met name voor bedrijven die regelmatig 

verkopen vanuit hun winkelvoorraad. 

 

INTERCOMPANY 

 

FILIAALBEVOORRADING (ALTIJD VANUIT MAGAZIJN 00) 

Er is een nieuwe parameter toegevoegd (0-INKOOP[89,1]=2) waarmee kan worden ingesteld dat bij 

filiaalbevoorrading altijd wordt gewerkt vanuit magazijn 00. Deze toevoeging is gemaakt voor 

intercompany filiaalbevoorrading bij bedrijven die in alle bedrijfsadministraties magazijn 00 

gebruiken; in dat geval is het bedrijfsnummer in het debiteur- en crediteurnummer(FILxx) bepalend 

voor de bedrijfsadministratie waarvandaan en waarnaartoe de voorraad verplaatst moet worden 

maar is het magazijnnummer altijd 00! 

 

Als het filiaalbevoorrading besteladvies wordt gedraaid (02 09 01), dan wordt nu automatisch de 

ordersoort op 'f' gezet (filiaalbevoorrading). 

 

Laten jullie wel magazijnbon nummers uitdelen maar melden jullie via ordernummer terug? (dus niet 

via magazijnbon nummer). Dan moet deze parameter worden geactiveerd (=1) zodat de order niet 

op kopstatus 3 wordt gezet. 

 

GEREEDMELDEN ORDERS 

In H&L is een intercompany orderprocedure beschikbaar die een bedrijf in staat stelt om namens 

vestiging B, C of D voorraad van vestiging A te verkopen (alle vestigingen hebben daarbij een eigen 

bedrijfsadministratie in H&L). De resultaten daarvan worden dan verrekend via 'Rekening courant'.  
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Op die manier kun je in je organisatie ook een bedrijfsadministratie als distributiecentrum (DC) 

inrichten. Daar wordt dan alle voorraad ingekocht en via filiaalbevoorrading kunnen alle vestigingen 

worden voorzien van winkelvoorraad. Per klant wordt dan via een identificatie code bepaald bij 

welke vestiging deze hoort. 

 

Alle 'reguliere' orders (ontvangen via EDI, xml bestanden, email, fax, telefoon, etc.) worden in het DC 

bedrijf genoteerd, geraapt en geleverd. Na levering van de goederen (lees: gereedmelden) worden 

de orders die eigenlijk niet bij het leverende bedrijf horen, 'gekopieerd' naar de vestiging waar ze toe 

behoren. En zoals al aangeven wordt deze verkoop van 'niet eigen voorraad' verantwoord via een 

R/C rekening. 

 

Deze functionaliteit was al wel in H&L aanwezig maar is deze versie gestroomlijnd waardoor  

nu via een nieuwe parameter (1-QK6250) kan worden geregeld dat de functie 'kopiëren int.co. 

orders' automatisch wordt gestart. Zodoende wordt dus volautomatisch verrekend wanneer er 

voorraad in een vestiging namens een andere vestiging wordt verkocht. 

 

UBL VERSIE SI 2.0 

Omdat de overheid het voorschrijft, is in deze versie van H&L ook een nieuw UBL factuurformaat 

opgenomen. Via parameterinstellingen kan per klant worden aangegeven welk van de aanwezige 

formaten voor de klant vervaardigd dient te worden. 

 

 
 
 

https://www.helpdesk-efactureren.nl/actueel/rijksoverheid-dwingt-verdere-standaardisatie-voor-e-facturen-af
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Parameters (nieuw in v21.0) 

 

0-INKOOP (89, 1) Hiermee bepaalt u of bij filiaalorder aanmaak (Creëren inkooporders) het magazijn waaruit de 

voorraad moet worden gehaald moet worden geselecteerd door een gebruiker of moet worden 

bepaald vanuit het artikel stamrecord: 

0=door gebruiker te selecteren 

1=vanuit artikel automatisch bepaald 

2=(in geval van int.co. filiaalbevoorrading): magazijn is altijd 00! (vanaf v21.0) 

0-INKOOP1 

 

(13,1) In- op verkopen & directe leveringen: regelnummers in- en verkoop gelijk 

Bij de aanmaak van in- op verkoop en directe levering inkooporders wordt de regelnummering 

default geregeld via de inkoop ordersoort. Wanneer vanuit een verkooporder in- op verkopen bij 

diverse leveranciers worden geplaatst is dat ook de meest logische werkwijze. 
 

Als u echter in- op verkopen en directe leveringen binnen uw bedrijfsadministratie per verkooporder 

altijd bij 1 leverancier bestelt, kan het handig zijn om de regelnummering in de in- en verkooporder 

gelijk te houden. Via deze code regelt u dit: 

0=regelnummering via de ordersoort (default) 

1=regelnummering in- en verkoop gelijk 

0-INTCO 

 

(2,1) Intercompany voorraadverwerking werd altijd geactiveerd door Q0$(35,1) op 1 te zetten. Daarmee 

kan de werkwijze worden gebruikt (via klantnr ingave een bedrijf kiezen en altijd int.co. 

voorraadvenster in orderregel invoer). Bedrijfnr en mag.nr range moeten dan gelijk zijn!). Tevens is 

het mogelijk om gerede orders int.co. door te kopiëren naar een andere bedrijfsadministratie. 
 

In versie 19.1 is toegevoegd dat intercompany verwerking ook mag werken als Q0$(35,1)=0 is en 

parameter INTCO(2,1) op 1 staat. In dat geval kan int.co. filiaalbevoorrading worden toegepast en kan 

via order invoer voorraad van een andere vestiging worden verkocht waardoor die orderregel op in- 

op verkoop wordt gezet met als leverancier FILxx (xx staat voor de vestiging waaruit de voorraad 

wordt gepakt). Uiteraard kan dan ook QKICBK (intercompany boeken) worden gebruikt om de 

gelogde int.co. boekingen te verwerken. 
 

Deze code kan de volgende waarden hebben: 

0 = nvt 

1 = de hiervoor beschreven werkwijze wordt geactiveerd 

0-INTCO 

 

(3,1) Als 'intercompany voorraadverwerking via IOV' geactiveerd is [parameter Q0$(35,1)=0 en parameter 

INTCO(2,1)=1], er is in verkoop order invoer onvoldoende voorraad in de eigen vestiging en 

voldoende voorraad in 1 of meer van de int.co. vestigingen, dan zal via een int.co. voorraadvenster 

de mogelijkheid worden geboden om voorraad te verkopen van een andere vestiging. 
 

U kunt ervoor kiezen dat u  - voorafgaand aan het int.co. voorraadvenster dat getoond wordt - een 

vraag wilt krijgen of dit de bedoeling is. Beantwoordt u de vraag met Nee, dan wordt geen int.co. 

voorraadvenster getoond en wordt de regel in backorder gezet. Deze parameterpositie kent de 

volgende opties: 

0 = nee, geen vraagstelling 

1 = ja/nee vraag voorafgaand aan int.co. voorraadvenster 
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(vervolg) parameter wijzigingen/toevoegingen in v21.0) 

0-SZSBxxxx 

 

(1,…) In deze parameter kunt u vastleggen op welke rubrieken uit het stambestand u via de snelzoek wilt 

kunnen zoeken.  
 

Als 3e definitie vorm kun je een maatwerk perform (MWP) aanroepen: 

Het formaat daarvan is als volgt: <pppppppppp>pppll 

<pppppppppp> - tussen 'groter dan' en 'kleiner dan' geef je een MWP programmanaam op. De 

naamgeving ervan is vrij. Aan te raden is wel om de naam te laten beginnen met de klantinitialen, 

gevolgd door een K (voor Comlogic 'CWK', voor EGB groep 'EGK', etc.) 

pppll                    - positie en lengte van het in de snelzoek op te nemen veld via de MWP 

0-SZSB502R (1,…) Snelzoek inkooporderregels...Zie 0-SZSBxxxx 

0-SZSB602R (1,…) Snelzoek lopende verkooporderregels...Zie 0-SZSBxxxx 

0-SZSB632R (1,…) Snelzoek gereedgemelde orderregels...Zie 0-SZSBxxxx 

0-SZSB802R (1,…) Snelzoek offerteregels...Zie 0-SZSBxxxx 

0-VERKOOP (212,1) Als een klant wel magazijnbonnummers laat uitdelen (SB602M) maar via ordernummer terugmeldt 

(dus niet via MBnr), dan moet deze parameter worden geactiveerd zodat de order niet onterecht op 

kopstatus 3 wordt gezet 

0=nvt 

1=geen controle SB602M 

0-VERKOOP (213,1) Als u samenstellingen altijd wilt laten opboeken tijdens gereedmelding van orders (lees: u produceert 

die artikelen dus altijd zelf), dan kunt u dat via deze parameter activeren: 

0=nvt 

1=samenstelling opboeken voordat voorraad wordt afgeboekt door gereedmelding 

0-VERKOOP (214,1) (v21.0) Om "Facturen berekenen" te kunnen aansturen met de keuze 'alleen te printen facturen', 

'alleen te mailen facturen' of 'beiden' is deze parameter toegevoegd. Indien deze parameter is 

geactiveerd, wordt bij opstart van "Facturen berekenen" een extra vraag gesteld waarmee kan 

worden bepaald of er alleen orders mogen worden geselecteerd waarvan de factuur geprint wordt, 

of alleen orders mogen worden geselecteerd waarvan de factuur gemaild word, of beiden. Is deze 

parameter niet geactiveerd, dan zal "Facturen berekenen" alle orders in de selectie meenemen: 

0=niet van toepassing 

1=optie geactiveerd 
 

Note 1: Als deze parameter geactiveerd is, zal global %QK6300_PRINT_MAIL_BEIDE$ gevuld worden 

met resp. waarde "0" (alleen printen), "1" (alleen mailen) of "2" (beide).  
 

Note 2: Als via de taakplanner via een maatwerk functie een factureer procedure wordt gestart, 

wordt in die maatwerk functie global %AUTOPROC$ gevuld met het procedure nummer. In dat geval 

dient in die maatwerk functie desgewenst ook global %QK6300_PRINT_MAIL_BEIDE$ te worden 

gevuld! 

0-VERKOOP (215,1) (v21.0) Indien positie 214,1 is geactiveerd, dient hier te worden aangegeven welke optie 'default' 

moet worden gehanteerd. Die optie zal worden gekozen als op de vraagstelling in "Facturen 

berekenen"  ENTER wordt gegeven 

spatie=geen default gewenst (de keuze dient via resp. F1, F2 of F3 te worden gemaakt) 

0=alleen printen als default 

1= 'alles' als default (zowel printen als mailen) 

2=alleen mailen als default 
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(vervolg) parameter wijzigingen/toevoegingen in v21.0) 

1-QKSAW1 ( 2, 1) Als een artikel in (balie)order invoer/verkoopinfo via een alternatieve zoekingang op SB5093, rubriek 

15 (artikel EAN nr) werd gevonden, werd alleen het artikelnummer doorgegeven en werd als eenheid 

de verkoopeenheid gehanteerd. Je kon dus bijvoorbeeld met aantal 3 het EAN nr van een doos van 

10ST schieten en in order invoer werd dan toch 3 x ST (verkoopeenheid) genoteerd. 
 

Via deze parameter zijn twee alternatieven mogelijk. Via de ene (optie 1) wordt niet alleen het 

artikelnummer teruggeven maar via globals %OHD_EHD$ ook de bij het EAN nummer horende 

eenheid. En via optie 2 wordt het gescande aantal altijd uitgedrukt in de verkoopeenheid van het 

artikel. De opties zijn: 

0=oude werkwijze (alleen artikel doorgeven vanuit alternatieve zoek) 

1=Altijd de gescande eenheid en het opgegeven aantal overnemen 

2=Het opgegeven aantal altijd omrekenen van de gescande eenheid naar de verkoopeenheid 

1-QKSAW1 (101,...) Hier kunt u aangeven voor welke functies de onder positie 2,1 geactiveerde functionaliteit mag 

werken. Het formaat van deze parameterposities is ppppsppppspppps etc. (programmanamen en 

stuurcodes):  

pppp = programmanaam vanuit menu (order invoer is bijvoorbeeld 6010 of verkoop info 6VI0) 

s         = stuurcode vanuit menu (bij order invoer '0', bij balieorder invoer '2', bij verkoopinfo '2') 
 

Advies:  

Vul 60100601026VI02 in (Order invoer, Balieorder invoer en Verkoop info) 

1-QK3500 (3, 1) (versie 19.1) Boeking kosten in andere periode 

U kunt hier activeren dat kosten in een andere periode worden geboekt dan waarin de factuurdatum 

valt. Bijvoorbeeld: de factuurdatum is 31 mei maar het betreft kosten voor de maand juni. 

 

Indien geactiveerd kunt u 'crediteuren' en 'te vorderen btw' boeken in de periode die hoort bij de 

factuurdatum.  De kosten kunt u dan in een andere periode boeken. Deze nieuwe functionaliteit 

wordt aangeroepen via de nieuwe button "Kosten>periode" (F3) op ingave rekeningnummer. 

0=nvt 

1=ja 

1-QK3500 (4, 2) Dagboek bij boeking kosten in andere periode 

Als u via parameterpositie 3,1 de functionaliteit heeft geactiveerd waarmee kosten in een andere 

periode kunnen worden geboekt dan de rest van de factuurboeking (crediteuren en btw) dan kunt u 

via deze posities aangeven in welk memo-dagboek de kosten moeten worden geboekt (dagboek 40-

49). 

 

Note: de boekingsdatum van de kostenboeking is gelijk aan de boekingsdatum van de factuur; de 

periode, het dagboek en het boekstuknummer wijken af van de factuurboeking. 

1-QK2500 (1, 1) Via deze code bepaalt u of het boeken van verkoopfacturen (handmatig) grafisch mag werken: 

0=nee (oude methode); 1=ja, grafisch (QK2500 wordt als .gui versie opgestart) 

1-QK2500 (2, 1) Via deze code bepaalt u of het boeken van 0-regels in QK2500.gui is toegestaan: 

0=nee 

1=ja 

1-QK2500 (3, 1) Boeking omzet in andere periode 

U kunt hier activeren dat omzet in een andere periode wordt geboekt dan waarin de factuurdatum 

valt. Bijvoorbeeld: de factuurdatum is 30 juni maar het betreft omzet voor de maanden juli t/m 

september. 

 

Indien geactiveerd kunt u 'debiteuren' en 'af te dragen btw' boeken in de periode die hoort bij de 

factuurdatum.  De omzet kunt u dan in een andere periode boeken. Deze nieuwe functionaliteit 

wordt aangeroepen via de nieuwe button "Omzet>periode" (F3) op ingave rekeningnummer. 

0=nvt 

1=ja 

(vervolg) parameter wijzigingen/toevoegingen in v21.0) 

1-QK2500 (4, 2) Dagboek bij boeking omzet in andere periode 

Als u via parameterpositie 3,1 de functionaliteit heeft geactiveerd waarmee omzet in een andere 
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periode kan worden geboekt dan de rest van de factuurboeking (debiteuren en btw) dan kunt u via 

deze posities aangeven in welk memo-dagboek de omzet moet worden geboekt (dagboek 40-49). 

 

Note: de boekingsdatum van de omzetboeking is gelijk aan de boekingsdatum van de factuur; de 

periode, het dagboek en het boekstuknummer wijken af van de factuurboeking. 

1-QKEI2M (201,1) Bevat positie waarde 1, dan worden van handelsfacturen zowel de kop als de door Scansys 

gematchte regels overgenomen: 0=alleen kop aanmaak; 1=kop en regels aanmaak (+ boekklaar 

maken factuur) 

1-QK4590 (1,1) Via deze parameter bepaalt u of niet alleen de onderdeelprijzen in de samenstelling (dat gebeurt 

altijd) maar ook de kostprijs van het hoofdartikel in het stambestand artikelen moet worden 

geactualiseerd. Dit is met name gewenst als u zelf produceert en de prijs van de samenstelling altijd 

de som van de onderdelen moet zijn; als onderdeelprijzen zijn gewijzigd, actualiseert deze functie 

ook de kostprijs van het hoofdartikel. Deze optie is alleen actief als u uw voorraad via een fifosysteem 

waardeert! 

0 = Nvt 

1 = Actualiseer ook de kostprijs van het hoofdartikel 

1-QK4590 (2,1) Via deze parameter bepaalt u of het gewenst is dat een verslag wordt gemaild waarin alle wijzigingen 

van de hoofdartikel kostprijzen (zie positie 1,1) worden weergegeven. Dit is met name handig om te 

kunnen bepalen of wellicht ook de verkoopprijzen moeten worden gewijzigd. 

Zo ja, dan kunt u via posities 51,50 (email van) en 101,200 (emailadressen naar) aangeven welke 

medewerkers een dergelijke mail moeten krijgen 

0 = nvt 

1 = ja 

1-QK4590 (51,50) Indien via positie 2,1 is aangegeven dat emailen gewenst is, kunt u hier het 'van' emailadres invullen 

(info@uwbedrijf.nl) 

1-QK4590 (101,200) Indien via positie 2,1 is aangegeven dat emailen gewenst is, kunt u hier het emailadres c.q. de 

emailadressen (gescheiden door een ; ) ingeven van de medewerkers die deze mail moeten 

ontvangen (bijvoorbeeld medewerker1@uwbedrijf.nl;medewerker1@uwbedrijf.nl) 

1-QKSUBL_VX.Y  In dit parameterblok kan worden ingesteld dat UBL facturen voor bepaalde (of alle) klanten niet via 

de reguliere structuur (oorspronkelijke versie) worden opgebouwd maar een specifieke versie.  

 

Door een significante waarde vast te leggen en aan te geven of die in het debiteur stamrecord of in 

het debiteur extra velden record moet voorkomen controleert functie QKSUBL of voor de 

betreffende klant de sjabloonbestanden UBL*.xml moeten gehanteerd of afwijkende xml bestanden. 

 

Een voorbeeld: 

De parameter inhoud is SE201008005SI20_SI20 

SE2010 (extra velden debiteuren) 

Positie 080, lengte 05 

Daarin moet staan SI2.0 (versie aanduiding in extra velden rubriek 80,5 

Voor die klanten moeten de UBL_SI20*.xml profielbestanden worden gehanteerd! 

1-QKSUBL_VX.Y (1,6) SB2010 of SE2010 

1-QKSUBL_VX.Y (7,3) ppp in het record (SB2010 of SE2010) 

1-QKSUBL_VX.Y (10,2) ll  in het record (SB2010 of SE2010) 

1-QKSUBL_VX.Y (12,ll) waarde die in SB2010/SE2010 moet staan (ll posities) 

1-QKSUBL_VX.Y (12+ll) waarde die aan de UBL filenamen moet worden toegevoegd 

 

 

mailto:info@uwbedrijf.nl
mailto:medewerker1@uwbedrijf.nl
mailto:medewerker1@uwbedrijf.nl


 
 
 
 
 

 
 

©2021 Comlogic Automatisering BV Weesp           -30-  

Trefwoorden 

1-op-n, 4 
accolades, 5 
automatisch matchen, 21 
balans, 12 
bedieningsgemak, 3 
betaalhistorie volgorde, 13 
beveiliging, 4 
clipboard, 12 
combigroepen, 19 
compound, 5 
datumweergave, 3 
excel, 12, 13 
export, 4 
exportbestand, 12, 13 
filter, 6 
filters, 3 
filters opschonen, 3 
financiele overzichten, 12 
flexibeler, 4 
geactualiseerd, 3 
grootboek historie, 12 
heringave, 6 
infovenster, 4, 5, 6, 10, 14, 16, 18, 20, 22 
infovenster filters, 3 
intercompany, 24 
kleurstelling, 8 
kolommen, 7 
kopieer offerte, 22, 23 
korting, 19 
korting combigroepen, 19 
kosten, 11 
kostenfacturen, 10 

lange artikelomschrijvingen, 20 
listbox, 3 
listboxen, 7 
losse woorden, 5 
maatwerk, 5 
maatwerk controle, 14, 16 
mini venster, 7, 9 
naw, 15, 17 
naw gegevens, 15 
periode, 11 
R/C, 24 
rebuild, 5 
rekening courant, 24 
samenstellingen, 18 
Scansys, 21 
selectie, 6 
selecties, 6 
snelzoek, 4, 5 
snelzoek rebuild, 5 
taakoverzicht, 3 
terugbladeren, 14, 16, 18, 20, 22 
tijd, 3 
tijdstempel, 3 
ubl, 25 
update, 4 
verkoopfacturen, 11 
volgordeselectie, 6 
vormgeving, 3, 8 
zoekknop, 6 
zoekmethode, 10 
zoekmogelijkheden, 10 
zoektermen, 4 
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