VERSIE 15.0 IS BESCHIKBAAR!
Ook deze versie zit weer boordevol nieuws!
De belangrijkste wijzigingen in deze versie hebben we ook nu weer in de release notes beschreven.
Als voorproefje sommen we hier alvast een aantal voor u waarschijnlijk interessante wijzigingen op.
Interface sterk verbeterd
Naast tal van functionele toevoegingen en verbeteringen is veel aandacht besteed aan de vormgeving. De belangrijkste invoerschermen zijn logischer ingedeeld en bovendien is de ruimteverdeling
daarin sterk verbeterd. Een en ander heeft ervoor gezorgd dat de schermen beter leesbaar zijn en
overzichtelijker zijn geworden.
Zoekstructuur krachtiger en eenvoudiger bedienbaar
De "search engines" in H&L zijn nog krachtiger geworden dan ze al waren. Daarnaast hebben we de
bediening ervan – en dat is minstens zo belangrijk – veel eenvoudiger gemaakt waardoor onze
verwachting is dat u met deze versie beduidend sneller vindt wat u zoekt!
Adresbepaling via postcode
In deze versie kunt u Nederlandse adressen automatisch ophalen via de ingaven postcode/huisnummer. Daardoor wordt de kans op invoerfouten in de adressering minimaal!
Telebanking module uitgebreid
Via "Matching regels" en een meer geavanceerde "matching-engine" kunt u uw matchingpercentage
substantieel verbeteren. En ook de afhandeling van niet gematchte boekingen is nu eenvoudiger.
Bestelsysteem geoptimaliseerd
Een besteladvies genereren en vervolgens via het bestelsysteem eenvoudig kunnen beheren voor
welke leveranciers een bestelling moet worden geplaatst? Het is allemaal nog eenvoudiger en
overzichtelijker geworden via de geoptimaliseerde bestelsysteem functionaliteit!
Nieuwe cockpit functionaliteit
Kengetal trends worden nu via 'Google charts' veel duidelijker weergegeven dan voorheen. Tevens is
een aantal nieuwe plug-ins aan het aanbod toegevoegd.
Omnummer functie beveiligd
Het afgelopen jaar constateerden we een toename in het gebruik van deze functie. Oorspronkelijk
was de functie geschreven voor 'eenmalig gebruik' maar onze klanten blijken deze functie vaker te
gebruiken. Als gevolg daarvan hebben we een beveiligingsfunctie ingebouwd om te voorkomen dat u
per ongeluk hernummering van teveel artikelen zou starten.
En nog veel meer!!!
Voldoende reden lijkt ons om de releasenotes goed door te lezen en eruit te pikken wat voor u
bruikbaar is. Is iets niet duidelijk? Schroom dan niet en neem gewoon contact op met Comlogic!
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NIEUWE LOOK
DE KLEURSTELLING
De kleurstelling van H&L is deze versie gewijzigd van het klinisch witte naar een rustige lichtblauwe
achtergrond zoals die in veel software pakketten gebruikt wordt (zie afbeeldingen hierna).

SCHERMINDELING OVERZICHTELIJKER
De 'look' van de belangrijkste H&L invoerschermen is gewijzigd. Zo zijn de rubrieksnummers uit deze
schermen 'verdwenen' en zijn er op veel plaatsen kaders geplaatst om rubrieken die eenzelfde doel
dienen en dus bij elkaar horen. Verder is de display van ingave frames aangepast zodat niet meer
overdadig veel ruimte voor een ingave wordt getekend. Als voorbeeld ziet u hieronder het verschil
tussen het 'Beheer Debiteur stamgegevens' scherm in versie 14.2 en versie 15.0

Beheer Debiteur stamgegevens v14.2

Beheer Debiteur stamgegevens v15.0
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IN WELKE FUNCTIES?
Deze herindeling is doorgevoerd in de volgende (belangrijkste) functies:
- Beheer Grootboek rekeningen
- Beheer Debiteur stamgegevens
- Beheer Crediteur stamgegevens
- Beheer Artikel stamgegevens
- Invoer Inkooporders
- Beheer Ontvangsten
- Order invoer
- Offerte invoer
RUBRIEKNUMMERS IN BEHEERFUNCTIES
Zoals hiervoor aangegeven zijn de rubrieksnummers van veel invoerschermen verdwenen. U kunt de
rubrieksnummers overigens nog steeds gebruiken hoor. Wanneer u wilt weten welk rubrieksnummer
bij een ingave hoort kunt u bij wijziging van de ingave simpelweg op het ingaveveld klikken. Op dat
moment verschijnt er namelijk een tip-tekst waarin staat welke rubriek u heeft gekozen en welk
rubrieksnummer deze heeft. Tevens wordt (indien van toepassing) het oude rubrieksnummer
getoond.
Vanwege de herindeling van diverse invoerschermen moesten rubrieken soms noodgedwongen een
ander nummer krijgen dan ze jarenlang hebben gehad. We begrijpen dat er bij u door de jaren heen
wellicht automatismen zijn ingeslopen. Daarom hebben we de mogelijkheid ingebouwd om ook op
basis van het oude rubrieksnummer nog steeds een rubriek te kunnen wijzigen. Zo kunt u
bijvoorbeeld in de functie Beheer Artikel stamgegevens kiezen om rubriek 51 te wijzigen
(artikelgroep type 1). U kunt echter ook aangeven dat u O71 (lees: Oude rubriek 71) wilt wijzigen en
ook dan springt het programma naar artikelgroep type 1.

INFOVENSTERS
De vormgeving van de buttonbalk bovenin het venster is aangepast. De buttons worden nu in een
(instelbare) flat button kleur weergegeven en de achtergrond (was voorheen alleen een afgerond
frame) wordt nu in dezelfde kleur als de buttons weergegeven.

Knoppenbalk in infovensters (v14.2)

Dezelfde knoppenbalk in v15.0
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NIEUWE BITMAPS OP BUTTONS
Als u a draait met Pxplus versie 12 (de momenteel meest recente versie), dan zult u zien dat de
afbeeldingen op alle H&L buttons gewijzigd zijn naar een modernere vormgeving zoals u die ook in
nieuwere Windows omgevingen tegenkomt.

oude buttons (v14.2)

nieuwe buttons (v15.0)

KEUZE MENU
ALGEMEEN
We hebben het keuze menu van een aantal cosmetische wijzigingen voorzien met als doel om het
scherm rustiger en daardoor overzichtelijker te maken.
KLEURSTELLING
In H&L is integraal de kleurstelling van de schermen aangepast van klinisch wit naar een rustige
lichtblauwe tint, ook in het menu. Het aantal verschillende kleuren is ten behoeve van
overzichtelijkheid verminderd. Tevens hebben we een aantal icoontjes een frissere, modernere look
gegeven (alleen voor klanten die met Pxplus versie 12 werken).
ACTIEVE KOLOM DUIDELIJKER
Om beter overzicht te krijgen laten we de programma's niet meer voorafgaan door een icoontje,
(zoals het printertje bij overzichtfuncties). U kunt er echter nog wel voor kiezen om die icoontjes wel
te laten weergeven.
Tevens hebben we – om snel te zien welke menukolom actief is – de overige menukolommen in een
achtergrondtint weergegeven en hebben we de actieve menukolom een groter lettertype gegeven.
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Menu versie 14.2

Menu versie 15.0

NIEUW MENU FLOW999
Onze bestaande klanten zijn al jaren gewend aan de manier waarop onze menu's zijn opgebouwd.
We merkten echter dat een aantal nieuwe klanten behoefte heeft aan een menu met een meer
procedurele opzet. Om die reden hebben we naast de inmiddels bekende SJA999 en ADH999 menu's
nu ook een FLOW999 menu opgezet. De keuze is aan u welk menu u het beste past...

2015 Comlogic Automatisering BV Weesp

-6-

ALGEMEEN
NIEUWE SELECTIES: VERBETERINGEN
Sinds versie 12.0 beschikt u in H&L over een flexibelere en eenvoudigere, kortom een veel betere
selectiestructuur dan daarvoor. Ondanks deze verbeteringen heeft een deel van onze klanten er
(bewust of onbewust) voor gekozen om hiervan nog geen gebruik te maken. Deels komt dit – zo blijkt
uit reacties – omdat deze klanten al zo lang met de oude selectiestructuur werken. Hoeveel handiger
de nieuwe structuur ten opzichte van de oude ook is, zij zijn er zo aan gewend dat ze niet over willen.
Voor degenen onder u die nog geen gebruik van de nieuwe selecties maken vatten we de voordelen
daarom graag nogmaals voor u samen zodat u weloverwogen kunt besluiten om nog steeds de oude
werkwijze te volgen (dat mag uiteraard!) of toch over te schakelen naar de nieuwe werkwijze. Met
de functie 'Overzicht Orders' als voorbeeld zetten we de feiten even voor u op een rijtje:
1. In tegenstelling tot de oude selecties wordt alleen een volgordeselectie gevraagd. In ons voorbeeld kunt u dus via de vanaf-t/m selectie direct een order (of een reeks) selecteren. Of via de
'rubriek dropbox' een van de andere volgordeselecties kiezen

Volgordeselectie

U hoeft dus niet meer door diverse selectieschermen heen waarin u toch niets wilde selecteren.
In de oude selecties moest u bij elk selectiescherm 2x ENTER geven om door te gaan (in ons
voorbeeld moest dat bij orderkop, aanvullende orderkop en orderregels)
2. Wilt u ook filters gebruiken? Dat kan via de 'geavanceerd' (F1) knop. U kiest vervolgens uit het
aanbod (dat uiteraard per functie verschillend is) het door u gewenste bestand

In ons voorbeeld kiezen we de 'verkooporder kop' tabel

3. Na selectie van de tabel kiest u de rubriek waarop u uw filter wilt laten werken.

In ons voorbeeld kiezen we de rubriek leverdatum uit de 'verkooporder kop'
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Vervolgens geeft u bij de vanaf en t/m selectie aan van welke leverdata u de orders wilt zien.

In ons voorbeeld kiezen we orders met leverdatum 17 november 2015

4. Net als in de oude situatie kunt u ook in de nieuwe selecties uw keuze bewaren voor hergebruik.
Met deze bewaarde selecties kunt u nu echter (per rubriek instelbaar) ook aangeven dat u –
wanneer u een bewaarde selectie kiest – op een of meer rubrieken een vanaf- en t/m selectie
wilt kunnen ingeven. Heringave noemen we dat. Deze optie is met name handig voor het kunnen
filteren op datumrubrieken zoals in dit voorbeeld de leverdatum (waar we 'heringave vinkjes' bij
hebben aangeklikt).
5. Bij de functie 'Printprogramma via de base' kunt u naast deze opties ineens een reeks rubrieken
slepen naar de box met door u gewenste rubrieken; zo kunt u veel sneller en eenvoudiger
selecteren welke rubrieken u naar een Excel bestand wilt downloaden!

Voor alle H&L klanten die nog deze selecties nog niet gebruiken is ons advies:
Laat uw contactpersoon bij Comlogic een korte demonstratie geven zodat u een goed beeld krijgt van
de kracht die deze selecties hebben en het gemak waarmee ze kunnen worden gebruikt!
In versie 15.0 hebben we overigens een aantal 'onhebbelijkheden' uit de nieuwe selecties gehaald.
Een van de keuzes die H&L ten onrechte bood waren de zogenaamde 'sorteervelden'. Dat zijn feitelijk geen echte 'rubrieken' maar combinaties van rubrieken die tot doel hebben om u de mogelijkheid
te bieden een bestand in een specifieke volgorde weer te geven. Tot versie 15 kon u die sorteervelden ook kiezen bij downloads (printprogramma via de base) of uploads (importeren van gegevens). Dat was ongewenst en dus worden sorteerrubrieken niet meer in de selecties weergegeven.
Een ander ongemak was, dat u tot nu toe bewaarde selecties niet kon kiezen via het nummer
waarmee u de selectie vast had gelegd; voor selectie 1 moest u specifiek 001 in geven, voor selectie 2
002, etc.. Geen ramp natuurlijk maar wel onhandig. De reden dat dat niet lukte had te maken met
een probleempje in de algemene H&L selectiefunctie. Dat probleempje is geëlimineerd waardoor u
nu wel selectie 1, of 2, etc. kunt kiezen zonder de voorloopnullen te hoeven ingeven.
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LENGTE INGAVE VELDEN
De ingavelengte van alle velden wordt nu beperkt tot de lengte van het veld zelf. Als bijvoorbeeld
een 6 positie lange debiteurnummer ingave is gecombineerd met een alternatieve zoekingang op de
zoeknaam (8 posities lang), dan blijft het ingavegebied 6 posities breed terwijl de ingave van de
zoeknaam uiteraard 8 posities lang blijft.

Zoals in bovenstaande voorbeelden van de debiteurnummer is te zien, wordt niet meer de volledige
breedte gebruikt, maar slechts het deel dat voor de reguliere ingave benodigd is.

ADRESBEPALING VIA POSTCODE
De gegevens in de postcodetabel die tot 2012 min of meer beschermd waren, zijn inmiddels
openbaar toegankelijk. Comlogic heeft daarop gereageerd door in H&L in te bouwen dat u adressen
nu automatisch via internet kunt ophalen via de ingaven postcode/huisnummer. Daardoor wordt de
kans op invoerfouten in de adressering minimaal!
Standaard is deze functionaliteit niet actief. Comlogic kan de functie echter voor u activeren. Vanaf
dat moment wordt na ingave van een postcode om een 'huisnummer' gevraagd waarna (via een 'json
webrequest') automatisch adres en plaats opgehaald!
Dat webrequest ziet er (in dit voorbeeld met postcode en huisnummer van Comlogic) als volgt uit:
http://api.postcodedata.nl/v1/postcode/?postcode=1381 MZ&streetnumber=11&ref="+%UIADRVIAPCD$+"&type=json

Note: U dient voor deze optie gebruik te maken van de 'lange NAW gegevens' functionaliteit!

ANNULEREN VAN EEN FUNCTIE
Het zal ook u vast wel eens zijn overkomen; je start een programma en merkt vervolgens dat dat
eigenlijk niet de bedoeling was. In sommige functies (denk aan de facturering) is het dan om voor de
hand liggende redenen niet toegestaan om die functie af te breken. Maar bij veel functies zou dat
wel mogen. Daar waar annulering is toegestaan wordt in het voortgangsvenster de 'Annuleren'
button getoond. Klikt u daarop, dan wordt de verwerking van die functie afgebroken.
Door H&L chronologisch te scannen naar programmafuncties waarbij de annuleer button zou mogen
worden gebruikt, hebben we kunnen achterhalen welke programma's ten onrechte nog geen
annuleer optie hadden. Bij die functies hebben we die optie in deze versie alsnog toegevoegd!

JA/NEE BEANTWOORDING OMGEKEERD
Vaak stelt H&L u een vraag die met ja of nee moet worden beantwoord via de 'Ja' of 'Nee' button.
Aan deze buttons zijn echter ook functietoetsen gekoppeld zodat u niet per se via de muis hoeft te
antwoorden. In de praktijk bleek dat antwoord 'Ja' vaak aan functietoets F3 was gekoppeld en
antwoord 'Nee' aan functietoets F1. In een aantal gevallen was dat echter net andersom. In versie
15.0 hebben we daarom de beantwoording van alle ja/nee vragen als volgt gewijzigd:
- het 'Ja' antwoord geeft u via functietoets F1
- het 'Nee' antwoord geeft u via functietoets F3
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LANDOMSCHRIJVING VERLENGD
De lengte van de landomschrijving in de landentabel bleek voor een enkel land aan de korte kant.
Daarom is in deze versie een extra lange landomschrijving toegevoegd. Als in de landentabel via een
nieuwe code voor een land wordt aangegeven dat de lange landomschrijving moet worden gehanteerd, dan wordt op alle benodigde documenten voor dat land de lange omschrijving gehanteerd in
plaats van de reguliere omschrijving.

TRANSACTIELOGGING
Voor grootboekrekeningen, debiteuren, crediteuren en artikelen beschikt H&L al sinds versie 14 over
een transactielogging. Daarmee kunt u via een infovenster, gekoppeld aan het gewijzigde gegeven,
volgen wie wanneer welke wijziging in een grootboekrekening, debiteur, crediteur of artikel heeft
doorgevoerd. Daarbij wordt zowel de oude als de nieuw gewijzigde waarde getoond.

Voorbeeld van een transactielogging venster

Deze functionaliteit is nu ook voor programma/module parameters beschikbaar waardoor ook daar
herleidbaar is wie welke parameter wanneer heeft gewijzigd en wat de oorspronkelijke waarde was.

BESTANDSSELECTIE
Het selectievenster waaruit u een bestand kunt selecteren (bijvoorbeeld bij 'Printprogramma via de
base') is opgeschoond. Daarin stond voorheen een aantal bestanden dat voor u niet van toepassing
was. Daardoor werd het overzicht "Wat wel gekozen kon worden" verstoord.
Voor gebruikers die als systeembeheerder zijn gedefinieerd, worden ook de met MAI beginnende
bestanden geboden. Zo kunt u ook een download maken van onder andere bedrijfsgegevens of een
specifieke data dictionary (bijvoorbeeld als referentie bij een ODBC tabel)

PARAMETERBEHEER
Omdat de reguliere parameterfunctie – hoewel krachtig – ook erg gevaarlijk is (je kunt daar
eenvoudig heel veel parameters ineens mee veranderen) is een nieuwe beheersfunctie ontwikkeld
waarmee moduleparameters eenvoudiger kunnen worden onderhouden en duidelijk wordt welke
betekenis een parameterpositie heeft.
Deze nieuwe beheersfunctie toont via een venster welke parameters er zijn en welke betekenis elke
positie heeft. Kiest u een parameter uit het venster, dan wordt beschreven wat de betekenis van die
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positie(s) is; vervolgens kunt u direct de inhoud van alleen de geselecteerde positie(s) wijzigen. Deze
functie is vooralsnog niet in het keuze menu opgenomen. De functie kan desgewenst via de 'left bar'
opstartbaar worden gemaakt (om voor de hand liggende redenen adviseren we deze optie alleen
voor de systeembeheerder beschikbaar te maken!).

Voorbeeld van de oude parameterwijziging functie waarbij we het geel gearceerde deel willen wijzigen

Voorbeeld van de nieuwe parameterwijziging functie waarbij u alleen de gekozen posities kunt wijzigen
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ERROR OPVANG
Door verbeterde stabiliteit is het aantal foutmeldingen in H&L door de jaren heen zeer gering
geworden. Toch wilden we in geval van een foutmelding graag meer informatie tot onze beschikking
hebben dan in sommige situaties voorhanden was. Om die reden hebben we in de error routine van
H&L een zogenaamde errorlogging toegevoegd.
Voor het geval een helpdeskmedewerker achteraf wil kunnen zien wat de oorzaak was van een
foutmelding, dan kan deze veel aan de foutmelding gerelateerde informatie opvragen. Die logging
wordt opgeslagen in een bestand met als naam ERRLOGFILE_Txxx.txt (waarbij Txxx het terminalnummer is waarop de error plaatsvond)
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ZOEKEN (VINDEN) VERBETERD
ZOEKMETHODES
H&L voorziet al sinds versie 1.0 in een zeer geavanceerde zoekmachine. Wanneer u bijvoorbeeld een
debiteur zoekt, kunt u via een aantal verschillende zoekmethodes de gewenste debiteur opzoeken.
Zo kunt een debiteur opzoeken via een zoeknaam, postcode, plaats, etc..
Daarnaast kunt u sinds versie 7.0 ook zoeken via de snelzoek, een 'Google achtige' zoekmethode
waarbij u één of meer zoektermen kunt ingeven en H&L vervolgens razendsnel bepaalt of er records
zijn die aan deze zoektermen voldoen. En via de zgn. 'Alternatieve zoekingangen' structuur kunt u
bijvoorbeeld artikelen zoeken via het artikelnummer van de leverancier, het artikelnummer van de
debiteur, etc..
Veel mogelijkheden dus, maar helaas had elke zoekmethode een eigen 'ingang':
- Op de 1e ingave van een invoerprogramma moest u F3 geven om te zoeken (bijvoorbeeld in
Beheer Debiteur, Crediteur en Artikel stamgegevens)
- Op overige ingaven moest u via Shift ?+ENTER kiezen voor zoeken, bijvoorbeeld op ingave
valutacode in Beheer debiteur stamgegevens (vanaf versie 7.0 kon daarvoor ook functietoets F9
worden gebruikt)
- En als u via alternatieve zoekingangen zocht, moest een [ worden ingegeven, gevolgd door uw
zoekterm
Hoewel de zoekmachine van H&L dus zeer uitgebreid en krachtig is, bleek het tot deze versie lastig
om te onthouden hoe je al die zoekingangen moest activeren.
Bovengenoemde methodes blijven uiteraard ook in v15.0 gewoon werken. We kunnen in deze versie
echter uw zoekmachine eenvoudiger bedienbaar maken. Hierna beschrijven we wat er allemaal
veranderd is en wat dat voor u kan betekenen.

VEREENVOUDIGINGEN
ZOEKEN VIA F3, ? OF F9
Als u zocht naar een record in een bestand, dan moest vaak een vraagteken (of functietoets F9)
ingeven, maar soms ook functietoets F3. Dat was verwarrend en dus hebben we in versie 15.0 met
deze onduidelijkheid afgerekend.
Om te beginnen is de F9 toets in het leven geroepen ter vervanging van de vraagteken toets. Dat
betekent dat overal waar u via een ? aangeeft te willen zoeken, u in plaats daarvan ook de F9 toets
kunt gebruiken. De vraagtekentoets is daarmee dus eigenlijk overbodig geworden; de F9 toets druk
je immers makkelijker in dan Shift ?+ENTER.
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Om alle H&L gebruikers hiervan in kennis te stellen wordt in deze versie bij gebruik van het
vraagteken gemeld dat i.p.v. het vraagteken beter de F9 toets kan worden gebruikt. Elke gebruiker
kan daarbij aangeven dat ze die melding niet meer wensen te zien.
In Beheer functies kon u op de eerste ingave vroeger alleen via de F3 toets zoeken. Dat werkt nog
steeds maar dat is nu niet meer nodig. Ook daar kunt u namelijk het vraagteken de F9 toets
gebruiken. Indien nodig wordt dan een extra vraag gesteld, bijvoorbeeld als u op ingave
crediteurnummer in de tabel artikelgegevens per leverancier de F9 toets kiest. Het programma weet
dan nl. niet of u wilt zoeken in het crediteurenbestand of in de tabel artikelgegevens per leverancier.
ZOEKEN VIA 'ALTERNATIEVE ZOEKINGANG'
De alternatieve zoekingangen kunnen ook zonder de [ ingave worden aangestuurd (dat was voor
deze versie al mogelijk). Als u de alternatieve zoekingangen als 'verplicht' instelt, kunt u ervoor
zorgen dat u - bijvoorbeeld op ingave artikelnummer in order invoer - direct een zoeknaam,
artikelnummer van de leverancier, etc. kunt ingeven en dat H&L dan begrijpt dat uw ingave een
zoekterm betreft en niet per se een artikelnummer. Zo hoeft u dus op plaatsen waar de alternatieve
zoekingang is ingesteld, geen gebruik meer te maken van Shift ?+ENTER of F9; u geeft gewoon uw
zoekterm op en H&L zoekt of daarvoor een of meer matches zijn.
SNELZOEK ALS 'ALTERNATIEVE ZOEKINGANG'
Als 'Kers op de taart' hebben we nu ook de snelzoek opgenomen in de alternatieve zoekingangen.
Daardoor kunt u nu - als voorbeeld weer op ingave artikelnummer in order invoer - direct een of
meer snelzoek zoektermen ingeven waarna H&L direct via de snelzoek 'kijkt' of er matches zijn.
SAMENGEVAT
U kunt nu - daar waar gewenst - door Comlogic laten instellen (of zelf instellen) hoe u wilt zoeken
naar debiteuren, crediteuren, artikelen, orders, valuta, etc. Daarbij gelden de volgende
geheugensteuntjes:
- Via de F9 toets kunt u nu altijd een zoekvenster oproepen!
- Daar waar een alternatieve zoekingang is gedefinieerd kunt u zelfs zonder verdere indicatie
zorgen dat H&L automatisch gaat zoeken naar matches voor uw zoekterm!

SNELZOEK 'OMGEKEERD' MOGELIJK
Tot deze versie bood de snelzoek u niet de mogelijkheid om de zoekresultaten 'omgekeerd' weer te
geven. In versie 15 hebben we ervoor gezorgd dat dat wel kan.
Voor de stambestanden zal die functionaliteit hoogstwaarschijnlijk niet zinvol zijn (u krijgt dan
bijvoorbeeld niet meer het laagste klantnummer bovenaan maar juist het hoogste klantnummer).
Voor bestanden waarbij de snelzoek echter op volgorde van registratienummer is vastgelegd (zoals
voor RMA nummers) is het echter soms wel gewenst om in de zoekresultaten de hoogste (lees: laatst
uitgedeelde) nummers eerst te zien.
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FINANCIEEL
BEHEER GROOTBOEKREKENINGEN
KEUZE RELATIECODE
De relatiecode ingave moest tot deze versie worden geregeld via een zelf in te geven waarde waarbij
00 betekende dat er geen relatiecode van toepassing was. Gaf u wat anders in, dan werd dat als een
relatiecode beschouwd die aan de betreffende grootboekrekening moest worden gekoppeld.
In versie 15.0 vindt deze ingave plaats via een dropbox waarin alle benodigde opties voorhanden zijn.
Om te zorgen dat u kunt kiezen uit alle benodigde relatiecodes, dienen in programma "Beheer
relatiecode definities" alle relatiecodes te zijn vastgelegd. Alle standaard benodigde H&L relatiecodes
zijn al in die tabel opgeslagen, voorzien van een zelfverklarende omschrijving; die kunt u uiteraard
niet wijzigen of verwijderen. Maatwerk relatiecodes en extra banken naast dagboek 20 en 30 dient u
echter nog handmatig aan genoemde tabel toe te voegen zodat u die aan de lijst beschikbare
relatiecodes worden toegevoegd!

Relatiecode selectie in dropbox

TYPE BALANS/V&W WIJZIGEN
Als u van een balansrekening een V&W rekening wilt maken, dan wordt nu gecontroleerd of er al een
beginbalans saldo is geboekt. Zo ja, dan is de kans namelijk groot dat u deze wijziging per abuis
maakt (dan is er immers al een beginbalans boeking op deze rekening gemaakt!). Die wijziging wordt
dan niet geaccepteerd!

ALGEMEEN BOEKINGSPROGRAMMA
VALUTADATUM WIJZIGING
Bij mutatie van de valutadatum werd deze wijziging in geval van subadministratie betalingen niet
doorgevoerd naar de betaalhistorie; daar bleef de datum dus op de oude valutadatum staan. Als u op
een later tijdstip deze betaling verwijderde, werd de betaalhistorie niet opgeschoond omdat de
valuta- en betaaldatum in de betaalhistorie niet overeen kwamen. Dit probleem is inmiddels
verholpen.
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AL IN BETAALADVIES?
Bij het selecteren van een factuur, kijkt een extra controle of een factuur al in een incassoadvies is
verwerkt. Zo ja, dan wordt er een bericht gegeven en wordt de ingave niet geaccepteerd.

BOEKEN (KOSTEN) INKOOPFACTUREN
IBAN NUMMER WEERGAVE
In de kop van de inkoopfactuur is de weergave van het IBAN nummer van de crediteur toegevoegd
op de plaats waar voorheen de naam van de crediteur werd getoond. De naam van de crediteur
wordt nu in de kopregel (achter de tekst crediteur) weergegeven.
NUL-FACTUUR BOEKEN
Sinds versie 14.2 was het niet meer mogelijk om een nulfactuur te boeken. Dat leek ook niet nodig
maar een van de H&L klanten gebruikte deze onbedoelde 'optie' en dus is deze mogelijkheid (via een
parameter) weer "in ere hersteld".
WIJZIGING BESTAANDE FACTUUR
U kunt sinds de invoering van de grafische versie van dit programma wijzigingen doorvoeren op een
reeds geboekte factuur. Omdat u bij aanvang kon kiezen voor een (ten opzichte van de geboekte
factuur) afwijkende boekdatum, bood het programma in zo'n geval de optie om op de wijzigingen op
de nieuw ingegeven boekdatum door te voeren. Die optie bleek in de praktijk ongewenst aangezien
de al geboekte mutaties dan niet zichtbaar worden (die zijn immers op een andere boekstuk/boekdatum combinatie verwerkt). Daarom is de vraagstelling gewijzigd in een melding die
aangeeft dat de periode/boekdatum combinatie foutief is en dat het programma als gevolg daarvan
automatisch omschakelt naar de originele boekdatum/periode combinatie.
BTW UITSPLITSING
Het was al een aantal versies mogelijk om BTW automatisch te laten uitsplitsen. Dat kon door - zodra
er BTW uitgesplitst kon worden - op ingave rekeningnummer de letter B in te geven.
Nu wordt op het moment dat er BTW kan worden uitgesplitst een 'BTW splitsen' button getoond
onder de BTW code ingave.

BTW uitsplitsing button

Voorheen moest u de bevestiging van de BTW uitsplitsing dan de F1-toets regelen. Omdat
bevestiging echter de meest voor de hand liggende optie is, bevestigt u dit vanaf versie 15.0 met de
ENTER toets.
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BEHEER (HANDELS) INKOOPFACTUREN
AUTOMATISCH BOEKEN
Sinds versie 14 kan de handelsfactuur na invoer direct automatisch worden geboekt. Daarna keerde
het programma echter in het keuze menu terug. Dat werd als onhandig ervaren omdat er vaak meer
dan één factuur na elkaar moet worden geboekt. Daarom wordt nu na automatische factuurboeking
doorgestart naar de factuurkop zodat daar direct een volgende factuur kan worden verwerkt.
AUTOMATISCH NAAR REGELINVOER
Daar waar bij verkooporder invoer na invoer van de kop een aantal opties beschikbaar is (o.a. naar
aanvullende orderkop, naar regelinvoer, orderbevestiging, magazijnbon, etc.) is bij inkoop
handelsfacturen de feitelijk enige optie om van kop naar regelniveau te switchen. Die extra
toetsaanslagen werden als omslachtig ervaren. Daarom is er in deze versie opgenomen dat (te
activeren via parameter 0-INKOOP1, positie 10) na invoer van de factuurkop niet meer wordt gevraagd of naar regelniveau moet worden gesprongen; dat wordt dan automatisch aangenomen.

CONTROLE HANDMATIGE BOEKING OP EEN REKENING
Omdat op diverse rekeningen automatisch wordt geboekt en deze rekeningen vaak aansluiting
hebben met een subadministratie (denk bijvoorbeeld aan de rekeningen 'voorraad', 'debiteuren',
'crediteuren', maar ook 'te ontvangen facturen', 'prijsverschillen' etc.) is het niet toegestaan om
handmatig op bepaalde rekeningen te boeken.
Deze controle volgt de boekingsregels van H&L en kan derhalve (afhankelijk van uw situatie) strenger
zijn dan voor uw noodzakelijk is. Als dat voor u het geval is, kunt u in overleg met de Comlogic
helpdesk voor bepaalde rekeningen een uitzondering laten maken door ze uit te schakelen in de
controle als daar vanwege de indeling van uw rekeningschema noodzaak toe is. Uiteraard ziet de
helpdesk erop toe dat dat alleen gebeurt wanneer dat verantwoord is.

VALUTA HERWAARDERING
Bedrijven die veel facturen in vreemde valuta sturen en/of ontvangen, hebben op enig moment in
hun boekhouding een verplichting (inkoop) c.q. vordering (verkoop) in vreemde valuta die in de
boekhouding in euro's is vertaald. Deze omrekening vond bij boeking van de facturen plaats tegen de
op dat moment geregistreerde koers.
Wanneer de koers van een valuta na verloop van tijd sterk afwijkt van de koers waartegen u in uw
administratie uw facturen waardeert, verdient het aanbeveling om die facturen te 'herwaarderen'.
In versie 15.0 hebben we voor die herwaardering een nieuwe functie geschreven. Alle nog
openstaande valutafacturen kunnen daarmee worden geherwaardeerd naar de meest recente koers.
Heeft deze functie uw interesse? Neem dan contact op met een software specialist van Comlogic.
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VASTE JOURNAALPOSTEN
Steeds meer H&L klanten maken gebruik van deze recent toegevoegde boekingsfunctie. Een aantal
gebruikers bleek in de praktijk dermate omvangrijke vaste journaalposten te hebben dat deze niet
pasten in 100 boekingsregels. Op verzoek van die gebruikers is daarom het maximale aantal
boekingsregels per vaste journaalpost opgetrokken van 100 naar 200 regels.

TELEBANKING
We hebben in de "Matching engine" van de telebanking module, waarmee u automatisch uw afschriften kunt inlezen in Handel & Logistiek, een aantal belangrijke toevoegingen doorgevoerd.
Daardoor kan (lees: zal) ook bij u het percentage gematchte regels waarschijnlijk aanzienlijk stijgen.
Een van de wijzigingen is, dat u in een tabel matchingregels kunt vastleggen welke grootboekrekening aan een afschriftregel moet worden toegekend als er één of meer termen in de afschrift
omschrijving voorkomen. Het formaat van deze zoektermen is:
zoekterm1#zoekterm2#zoekterm3 etc... (de rubrieken moeten dus van elkaar gescheiden zijn door
een #)
Tevens wordt de crediteurenbetalingen nu zowel op interne factuurnummers alsook op 'crediteur
factuurnummers' gescand. Kan de matching niet via interne nummers worden gerealiseerd, dan
wordt via het factuurnummer v/d leverancier getracht een match te vinden.
Ook hebben we de matching 'slimmer' gemaakt; wanneer een reeks facturen wordt aangeduid met
(bijvoorbeeld) 151123-124-125-127 dan wordt daarmee meestal bedoeld:
factuurnummer 151123-151124-151125 en 151127. Tot deze versie vond de 'matching engine' dan
alleen factuur 151123 omdat vervolgens werd gezocht naar factuurnummers 124, 125 en 127.
We hebben de software nu zo aangepast dat als die 'kortere' factuurnummers niet worden
gevonden, alsnog moet worden gezocht naar factuurnummers die beginnen met de eerste paar (in
dit voorbeeld 3) cijfers van het al gevonden factuurnummer, aangevuld met de in het afschrift
vermelde kortere nummers; in het voorbeeld wordt nummer 124 dus aangepast naar 151124,
nummer 125 aangepast naar 151125, etc..
De matching engine is ook voorzien van een matching op het IBAN nummer dat bij een aantal banken
(o.a. ABN officenet en de Deutsche bank) in de omschrijving wordt meegestuurd. In H&L is daarvoor
zowel in het debiteur- als crediteurbestand de sortering op het IBAN nummer toegevoegd.
Na het inlezen (en matchen) van het bankafschrift wordt nu automatisch doorgeschakeld naar de
handmatige matching functie waar u alleen de nog niet gematchte afschriftregels alsnog aan een
debiteur, crediteur of grootboekrekening kunt koppelen. In het venster waarin de nog te matchen
mutaties worden weergegeven, wordt elke gematchte regel uit het venster verwijderd en keert u
telkens terug naar de eerstvolgende te matchen regel.
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BEHEER DEBITEUR STAMGEGEVENS
Deze functie heeft een cosmetische 'facelift' gekregen. Doelstelling was om het scherm beter
leesbaar te maken en de rubrieken logischer te rangschikken. Omdat toevoegingen in het
stambestand altijd op het laatste invoerscherm werden opgenomen stonden ze soms logischerwijs
op een ander scherm meer informatieve waarde hadden (voorbeeld: het IBAN nummer).
Door de herschikking van de schermen was het helaas niet mogelijk om de rubrieksnummering
ongewijzigd laten. Daardoor zijn sommige rubrieken die u al jaren benaderde via hun rubrieksnummer, bijvoorbeeld rubriek 29 zijnde de code kredietcontrole, nu gewijzigd naar een ander
rubrieksnummer (in dit geval rubriek 18). Geen nood overigens, want u kunt nog steeds gebruik
maken van de oude rubrieksnummering door uw nummer te laten voorafgaan door een O (ingave
O29 resulteert dus nog steeds in wijziging van de rubriek code kredietcontrole!)

Het debiteur stamblad in v14.2

Het debiteur stamblad in v15.0
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BEHEER CREDITEUR STAMGEGEVENS
Deze functie heeft eenzelfde cosmetische 'facelift' gekregen als 'Beheer Debiteur stamgegevens'.
Doelstelling was ook hier om het scherm beter leesbaar te maken en de rubrieken logischer te
rangschikken. Door de herschikking van de schermen was het helaas niet mogelijk om de
rubrieksnummering ongewijzigd laten. Daardoor zijn sommige rubrieken die u al jaren benaderde via
hun rubrieksnummer, bijvoorbeeld rubriek 62 zijnde de minimum ordergrootte, nu gewijzigd naar
een ander rubrieksnummer (in dit geval rubriek 16). Geen nood overigens, want u kunt nog steeds
gebruik maken van de oude rubrieksnummering door uw nummer te laten voorafgaan door een O
(ingave O62 resulteert dus nog steeds in wijziging van de rubriek minimum ordergrootte!

Het crediteur stamblad in v14.2

Het crediteur stamblad in v15.0
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ARTIKELEN EN VOORRAAD
BEHEER ARTIKEL STAMGEGEVENS
Deze functie heeft een cosmetische 'facelift' gekregen. Doelstelling was dat het scherm beter
leesbaar te maken en de rubrieken logischer te rangschikken. Door de herschikking van de schermen
was het helaas niet mogelijk om de rubrieksnummering ongewijzigd laten. Daardoor zijn sommige
rubrieken die u al jaren benaderde via hun rubrieksnummer, bijvoorbeeld rubriek 54 zijnde de
inkoopeenheid, nu gewijzigd naar een ander rubrieksnummer (in dit geval rubriek 46). Geen nood
overigens, want u kunt nog steeds gebruik maken van de oude rubrieksnummering door uw nummer
te laten voorafgaan door een O (ingave O54 resulteert dus nog steeds in wijziging van de rubriek
inkoopeenheid!

Het artikel stamblad in v14.2

Het artikel stamblad in v15.0
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LANGE ARTIKELOMSCHRIJVINGEN
Dat u inmiddels artikelen ruimer kunt beschrijven dan voorheen is ook een optie die niet bij al onze
klanten bekend is. Met name door de intrede van webwinkels en informatievoorziening via
producten zoals 'Mobile office' (de webtoepassing van Comlogic waarmee u uw klanten,
leveranciers, vertegenwoordigers en uw overige personeelsleden via een browser kunt voorzien van
op hun situatie toegespitste informatie) bleken uitgebreidere artikelomschrijvingen een 'must'.
Tot voor kort moest u een artikel beschrijven in maximaal 58 posities (30 posities omschrijving, 20
posities specificatie en 8 posities fabrikaat). Inmiddels kunt u in het stambestand de
artikelomschrijving uit laten breiden tot maximaal 3 x 70 posities (specificatie en fabrikaat zijn
daarnaast overigens ook nog steeds beschikbaar).
In deze versie is overigens aan de lange artikelomschrijvingen functionaliteit de optie toegevoegd om
lange omschrijvingen in 10 verschillende talen te vertalen (voor uw leveranciers en/of klanten)
Neem - indien dit uw interesse heeft - contact op met Comlogic voor nadere informatie.

KOPIËREN ARTIKELEN
Er is in de kopie functie van artikelen een optie toegevoegd om een vrij artikelnummer uit te laten
delen via de nummer generator. Dit is handig voor bedrijven die geen structuur in hun
artikelnummering hebben aangebracht en dus gewoon doornummeren.

BEVEILIGING OMNUMMEREN
Doordat deze functie steeds vaker wordt gebruikt en u daarmee te eenvoudig in staat was om meer
artikelen om te nummeren dan uw bedoeling was, bleek beveiliging van deze functie noodzakelijk.
Via een parameter kunt u nu de volgende opties laten instellen:
1. u mag slechts 1 artikel per keer omnummeren
2. na uw selectie (bijvoorbeeld vanaf-t/m artikelnummer) wordt eerst gecontroleerd hoeveel
artikelen er in uw selectie zitten. Daarmee kunt u controleren of dat de range was die u wilde
selecteren. Tevens wordt in dat geval de vraag gesteld of u de omnummering wilt starten. Pas als
u daarop ja antwoordt wordt de omnummering gestart.

HERGEBRUIK VERWIJDERDE ARTIKELEN
Omdat databases steeds groter mogen worden en de snelheid van uw server inmiddels vaak al zo
hoog ligt dat een paar extra records niet uitmaken, is de noodzaak om artikelen uit uw database te
halen niet zo groot. Bovendien moet u voor de belastingdienst uw volledige historie 7 jaar bewaren
dus daar horen ook alle artikelen bij die u de laatste 7 jaar heeft ingekocht c.q. verkocht. Toch is het
soms gewenst om artikelen te kunnen verwijderen (via 'Beheer Artikel stamgegevens' of via een
speciaal daarvoor geschreven functie 'Verwijderen Artikelen' die op basis van onder andere het
criterium 'aantal jaren niet verkocht' kan bepalen welke artikelen verwijderd mogen worden).
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Zodra een artikelnummer integraal uit uw database is verdwenen (zowel uit de in- en verkoophistorie
als uit het artikel stambestand) dan zou u dat nummer voor een ander artikel kunnen hergebruiken.
Daar is op zich ook niets mis mee tenzij klanten op een later tijdstip alsnog via dat artikelnummer een
bestelling plaatsen (bijvoorbeeld omdat dat nummer nog in een catalogus stond).
Wit u voorkomen dat verwijderde artikelnummers worden hergebruikt, dan kan voor u worden
geactiveerd dat u geen enkel 'ooit gebruikt artikelnummer' mag hergebruiken. Is dat te rigide voor u,
dan kunnen we activeren dat er in voorkomende gevallen weliswaar melding moet worden gemaakt
van het feit dat u op punt staat een reeds gebruikt artikelnummer te hergebruiken. Als u op die vraag
In dat laatste geval kunt u nog steeds besluiten om het nummer toch te hergebruiken.

SAMENGESTELDE ARTIKELEN
OOK ARTIKELEN ZONDER VOORRAADREGISTRATIE
Tot deze versie kon u artikelen waarvoor u geen voorraadregistratie voert (voorraad onderdrukte
artikelen) niet in een samengesteld artikel opnemen. Als een samengesteld artikel wordt opgeboekt,
mogen immers alleen "voorraadregistratie artikelen" worden afgeboekt.
De definitie 'uit welke onderdelen een samengesteld artikel bestaat' wordt echter inmiddels ook op
andere manieren gebruikt, bijvoorbeeld als explosie artikel; in dat geval kan het (zo bleek uit de
praktijk) wel degelijk nodig zijn om artikelen in een samenstelling te definiëren waarvoor
voorraadregistratie dient te worden onderdrukt.
Om die reden kunt u in versie 15.0 nu ook onderdelen in een samenstelling opnemen waarvoor geen
voorraadregistratie van toepassing is!
Note:
Als u dit soort samengestelde artikelen toch opboekt via de functie 'Boeken Samenstellingen gereed',
houd u er dan rekening me dat die onderdelen niet meetellen bij de bepaling van de totaalkostprijs
van de onderdelen; het verschil tussen de kostprijs van het samengestelde artikelen en de som van
de onderdeel kostprijzen zal in die gevallen uiteraard groter worden. Dat verschil wordt (zoals altijd
al het geval was) op de rekening assemblageverschil geboekt! (relatiecode 915)
SAMENGESTELD ARTIKEL IN BESTELADVIES
In deze versie is ook aandacht besteed aan de bestelling van de juiste hoeveelheid onderdelen die in
een of meer samengestelde artikelen voorkomen.
Het besteladvies controleert nu of parameter 1-QK55305-2 (positie 2,10) is ingesteld. Zo ja, dan
wordt bij samengestelde artikelen met een backorderpositie, deze backorderpositie tijdens het
besteladvies vertaald naar de hoeveelheid daarvoor benodigde onderdelen. Tezamen met de
mogelijk toch al ontoereikende voorraadpositie van de onderdelen wordt daarmee een
totaalbestelling voor elk onderdeel bepaald.
Heeft u interesse in deze werkwijze? Neem dan contact op met een software specialist van Comlogic.
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'LOGISTIEK FIFO' (SERIEGENUMMERDE ARTIKELEN)
Bedrijven die voorraad waarderen via FiFo (First In, First Out) en die seriegenummerde artikelen
verhandelen (bijvoorbeeld machines) konden bij verkoop van een specifiek serienummer de
bijbehorende kostprijs niet selecteren omdat H&L geen logistiek maar administratief FiFo hanteerde;
First In, First Out in de meest letterlijke zin van het woord dus (altijd de oudste partij selecteren).
Indien gewenst kan uw administratie in versie 15 zo worden ingesteld dat voor seriegenummerde
artikelen wel Logistiek FiFo wordt gehanteerd. Indien geactiveerd moet u dan bij registratie van een
serienummer altijd een koppeling maken met een specifieke FiFo partij. Door die koppeling weet
H&L tijdens gereedmelden dan van welke FiFo partij dient te worden afgeboekt.
U kunt zich het verschil voorstellen; in geval van logistiek FiFo koppelt H&L bij de verkoop van serie
genummerde artikelen de kostprijs die u selecteerde in plaats van de kostprijs uit de oudste partij!
Heeft u interesse in deze functie? Neem dan contact op met een software specialist van Comlogic.
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INKOOP
BESTELADVIES
ASSEMBLAGE ONDERDELEN
Het besteladvies kan nu de hoeveelheid benodigde onderdelen in 'samengestelde artikelen die in
backorder staan' meetellen in de in nota behoefte. Zodoende bestelt het besteladvies dus toch
onderdelen hoewel die zelf op zich geen backorderpositie hebben maar wel in samenstellingen
voorkomen die in backorder staan. Aangezien deze functionaliteit mogelijk niet voor alle H&L klanten
gewenst is, hebben we deze functionaliteit aan een parameter (1-QK55305-2) gekoppeld.
GEBLOKKEERDE VERKOOPORDERS
Sinds versie 14.0 slaat het besteladvies de hoeveelheid benodigde artikelen die in geblokkeerde
verkooporders zijn genoteerd over. De reden daarvoor is voor de hand liggend: het is maar de vraag
of u de verkooporder (die bijvoorbeeld geblokkeerd is vanwege een kredietoverschrijding) gaat
uitleveren. Zo niet, dan zou het erg zonde zijn als u de inkoopbestelling daarvoor al had geplaatst.
Er blijken echter ook bedrijven te zijn die de in H&L ingevoerde kredietlimiet niet baseren op
gegevens van een kredietmaatschappij maar bijvoorbeeld baseren op de maandomzet van een klant;
de kredietlimiet wordt dan bijvoorbeeld 1½ keer de maandomzet. Feitelijk wordt de kredietlimiet
dan gebruikt als een soort betalingsherinnering. Na betaling van de klant wordt als gevolg van deze
methode altijd toch geleverd.
Conclusie: Voor deze werkwijze was het ongewenst om geblokkeerde orders uit te sluiten in het
besteladvies. Om die reden hebben we via een nieuwe parameter (0-INKOOP1 positie 12,1) geregeld
dat deze werkwijze ook kan worden geboden!
AUTOMATISCH ADVIES
Sinds versie 14.0 beschikt H&L ook over een zogenaamd 'Automatisch' besteladvies dat kan worden
gestart via de 'Microsoft scheduler'. Zo kunt u dagelijks op een vast tijdstip uw bestellingen laten
plaatsen want na het automatische besteladvies worden tevens automatisch inkooporders
aangemaakt en inkoopopdrachten verstuurd. In die procedure hebben we een wijziging doorgevoerd
met betrekking tot artikelen die in backorder staan, geen minimum en maximum voorraad hadden
(lees: geen voorraadartikelen) en een afwijkende bestelgrootte kennen (meer dan 1 stuks).
Tot nu toe werd van zo'n artikel altijd de bestelgrootte besteld, ook als er slechts een backorder van
1 stuks tegenover stond. Dat bleek ongewenst en is dus in deze versie gewijzigd. Vanaf nu worden
artikelen in die situatie niet meer automatisch besteld.
Omdat het reguliere (handmatig gestarte) besteladvies zo'n artikel uiteraard nog steeds wel zal
adviseren, kan uw inkoper op die manier alsnog besluiten het artikel toch te bestellen of kunt u
hierover met de klant overleggen alvorens tot bestelling over te gaan.
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BESTELSYSTEEM
VORMGEVING
Tot deze versie waren de listboxen waarin informatie over de leverancier (bovenin het scherm) en
over bestellingen (onderin het scherm) allemaal 'hard coded'; dat wil zeggen dat wij in het
programma zelf hadden bepaald welke informatie in de listboxen moest worden getoond. In de
praktijk bleek dat de informatie behoefte in die listboxen per H&L klant nogal eens verschilde.

Vormgeving bestelsysteem v14.2

Vormgeving bestelsysteem v15.0

Om die reden hebben we de indeling van de listboxen 'buiten het programma gehaald'. Via
zogenaamde 'window instellingen' (waarmee we ook onze infovensters instellen) kunnen we nu
aangeven welke informatie in die listboxen dient te worden getoond.
Tevens hebben we in beide listboxen de dubbelklik functionaliteit zo ingesteld dat die de meest voor
de hand liggende functie uitvoert:
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-

In de crediteur listbox is dat de selectie van de crediteur en overschakeling naar het in detail
bekijken en eventueel kunnen wijzigen van de bestellingen
In de bestellingen listbox wordt via dubbelklikken op een regel de wijziging van die regel
verondersteld

KLEURSTELLINGEN (BESTELREGELS)
Om de leesbaarheid van de bestelling listbox te vergroten kunnen we via kleurinstellingen aangeven
welke kolommen 'vet' moeten worden weergegeven en in welke kleur. Tevens kunnen nu kolommen
een kleur geven die minder direct van belang zijn maar wel getoond moeten worden. Door de
'generieke' kolommen ook een kleur te geven kunt u zoals gezegd uw listbox eventueel makkelijker
leesbaar maken.
AANVULADVIES
In deze versie van het aanvuladvies (opstartbaar vanuit het bestelsysteem hoofdscherm) is
parameter gestuurd toegevoegd dat in het aanvuladvies niet de totale maximum voorraad van een
artikel moet worden gehanteerd maar een percentage daarvan. Het default getoonde percentage
kunt u instellen in een nieuwe parameter (1-QK5545, positie 22 t/m 25).
Met deze aanvulling kunt u voorkomen dat het aanvuladvies veelal dezelfde (veel verkochte)
artikelen zal bevatten. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met een software
specialist van Comlogic.

INKOOPORDER INVOER
Deze functie heeft zowel op kop- als regelniveau een cosmetische 'facelift' gekregen. Doelstelling was
dat het scherm beter leesbaar- en de rubrieken logischer gerangschikt moesten worden.
Door de herschikking van de schermen was het helaas niet mogelijk om de rubrieksnummering
ongewijzigd laten. Daardoor zijn sommige rubrieken die u al jaren benaderde via hun rubrieksnummer nu gewijzigd naar een ander rubrieksnummer. Geen nood overigens, want u kunt nog
steeds gebruik maken van de oude rubrieksnummering door uw nummer te laten voorafgaan door
een O (ingave O12 springt dus nog steeds naar rubriek 12 zoals u die kende in versie 14.0)!
KOP OPTIE TOEGEVOEGD
Aan de optielijst die op orderkop niveau worden geboden, is de optie 'Terug naar gevulde orderkop'
toegevoegd. Als u (zie 'Afsluiten orderregel') instelt dat na afsluiting van de orderregels altijd de
optielijst moet worden geboden, kunt u zo ook kiezen voor terugkeer naar een 'gevulde' orderkop.
ORDERREGEL INVOER: HOOFDREGEL VERWIJDEREN
Via een nieuwe parameter (0-INKOOP1 positie 11,1) kunt u aangeven of u wilt toestaan dan een
hoofd orderregel mag worden verwijderd als er nog subregels onder hangen. Tevens kunt u daarbij
bepalen of dan gelijk de subregels mogen worden verwijderd.
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Indien deze parameter de waarde 1 heeft, wordt die verwijderactie uitgevoerd. Er waren twee
situaties die daarbij moesten worden afgehandeld:
1. Als de orderregel nog status 0 heeft (nieuw ingevoerd, nog niet geboekt)
In dat geval worden de betreffende regels direct verwijderd.
2. Als de orderregel status 1 heeft (al geboekt).
In dat geval worden de betreffende regels op status 8 gezet. Die regels moeten dan nog worden
geboekt (als bij u is ingesteld dat een order na Inkooporder invoer automatisch moet worden
geboekt dan gebeurt dat uiteraard automatisch)
AFSLUITEN ORDERREGEL
Via een nieuwe parameter 0-KOPREGEL kunt u er nu voor zorgen dat bij F4 op ingave regelnummer
naar een specifieke functie wordt gesprongen. Voorheen moest u via een toetscombinatie aangeven
wat u wilde en uiteraard kan dat nog steeds. De opties waaruit u verder kunt kiezen, zijn:
a. altijd naar lege orderkop; dat is de werkwijze zoals u dat al gewend was
b. altijd naar een gevulde orderkop; dat kon u met de toetscombinatie 1 + toets F4 al regelen
c. altijd naar een gevulde orderkop en daar automatisch naar de optielijst (zodat u bijvoorbeeld
direct kunt kiezen voor de optie inkoopopdracht)
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VERKOOP
ORDER INVOER
Deze functie heeft zowel op kop- als regelniveau een cosmetische 'facelift' gekregen. Doelstelling was
dat het scherm beter leesbaar- en de rubrieken logischer gerangschikt moesten worden.
Door de herschikking van de schermen was het helaas niet mogelijk om de rubrieksnummering
ongewijzigd laten. Daardoor zijn sommige rubrieken die u al jaren benaderde via hun rubrieksnummer nu gewijzigd naar een ander rubrieksnummer. Geen nood overigens, want u kunt nog
steeds gebruik maken van de oude rubrieksnummering door uw nummer te laten voorafgaan door
een O (ingave O12 springt dus nog steeds naar rubriek 12 zoals u die kende in versie 14.0)!

Orderkop vormgeving v14.2

Orderkop vormgeving v15.0
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Zoals u ziet is het orderkopscherm een stuk rustiger en overzichtelijker geworden. Hetzelfde geldt
zoals (zie screenshots hierna) voor het orderregel scherm. Rubrieken die logisch bij elkaar horen
worden nu bij elkaar weergegeven en zijn nu informatief omkaderd. En terwijl we ten opzichte van
versie 14.2 geen enkele rubriek hebben weggelaten (alles wat op dat scherm stond wordt dus ook nu
weergegeven) is het scherm makkelijker te lezen en kunt u de informatie die u zoekt sneller vinden
dan voorheen.

Orderregel vormgeving v14.2

Orderregel vormgeving v15.0

Alle codevelden – die aan de rechterkant van het scherm in 1-positie lange velden werden weergegeven – zijn in het orderregelscherm vervangen door dropboxen met naast de code waarde tevens
de omschrijving daarvan weergeven. Daardoor kunt u sneller een conclusie trekken over de status
van de orderregel. En voor nieuwe medewerkers die niet bekend zijn met de waarden van alle
codevelden geldt al helemaal dat het orderscherm op deze wijze veel meer zelfverklarend wordt.
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KOP OPTIE TOEGEVOEGD
Aan de optielijst die op orderkop niveau worden geboden, is de optie 'Terug naar gevulde orderkop'
toegevoegd. Als u (zie 'Afsluiten orderregel') instelt dat na afsluiting van de orderregels altijd de
optielijst moet worden geboden, kunt u zo ook kiezen voor terugkeer naar een 'gevulde' orderkop.
WIJZIGING IN- OP VERKOPEN
Wijzigingen van in- op verkopen of directe leveringen kunt u (afhankelijk van hoe H&L bij u is
ingesteld) vanuit orderregel invoer regelen. Zo kunt u in een orderregel aangeven dat een
oorspronkelijk bij leverancier A besteld artikel bij nader inzien toch bij leverancier B moet worden
besteld. In dat geval wordt de mogelijk al aangemaakte inkooporderregel bij leverancier A verwijderd
en wordt een nieuwe inkooporder voor leverancier B aangemaakt.
Wanneer er echter een inkooporder is aangemaakt waarop al iets is ontvangen, dan staat H&L nu
niet meer toe dat u de leverancier wijzigt!
WIJZIGING NA MAGAZIJNBON/RAAPLIJST
In de praktijk blijkt dat er soms wijzigingen worden doorgevoerd in orderregels nadat er – in
papiervorm of digitaal op handterminals (in geval van mobile warehousing) - al een magazijnbon of
raaplijst in het magazijn in omloop is.
Via een nieuwe parameter (0-VERKOOP positie 194,1) kunt u nu aangeven dat als op kopniveau de
code magazijnbewerking op 9 staat (lees: als er al informatie richting het magazijn is om goederen te
'picken'), er op regelniveau niets meer mag worden gewijzigd. Dat kan door de parameter zo in te
stellen dat dit absoluut nooit mag of dat order invoer moet melden dat die wijziging 'ongebruikelijk
is' en of de voorgenomen wijziging wel verstandig is. De keuze hierbij is uiteraard afhankelijk van de
structuur van uw bedrijf. Een software specialist van Comlogic adviseert u graag bij het maken van de
voor uw bedrijf optimale keuze uiteraard!
AFSLUITEN ORDERREGEL
Via een nieuwe parameter 0-KOPREGEL kunt u er nu voor zorgen dat bij F4 op ingave regelnummer
naar een specifieke functie wordt gesprongen. Voorheen moest u via een toetscombinatie aangeven
wat u wilde en uiteraard kan dat nog steeds. De opties waaruit u verder kunt kiezen, zijn:
a. altijd naar lege orderkop; dat is de werkwijze zoals u dat al gewend was
b. altijd naar een gevulde orderkop; dat kon u met de toetscombinatie 1 + toets F4 al regelen
c. altijd naar een gevulde orderkop en daar automatisch naar de optielijst (zodat u bijvoorbeeld
direct kunt kiezen voor de optie orderbevestiging)

VERWIJDEREN ORDERS
Wanneer u een order verwijderde via deze functie, dan werd dat tot deze versie niet gelogd. Dat
leverde een incompleet beeld van de ordertransacties op en dus is in deze versie die logging alsnog
gerealiseerd.
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RAAPLJJSTEN PER KLANT
DE OPZET
Voor H&L klanten die per dag meerdere orders van een klant ontvangen kan het handig zijn om, in
plaats van met magazijnbonnen, met raaplijsten per klant te gaan werken. De raaplijst verzamelt dan
per klant de bestellingen van alle lopende orders en totaliseert per artikel wat de klant heeft besteld.
Zo krijgt u dus 1 bon per klant waarop alle bestellingen van de diverse orders zijn meegenomen.
U kunt instellen als u meerdere soorten orders heeft die niet met elkaar verzameld mogen worden
(bijvoorbeeld weborders). En u kunt binnen een groep orders vastleggen of er meerdere looproutes
van toepassing zijn, zoals een 'Food' route en een 'Non food' route. Uiteraard moet de raaplijst voor
dat soort routes gesplitst worden in zoveel routes als er zijn.
De locatie is bij de bepaling in welke volgorde de bestellingen op de raaplijst moeten komen
vanzelfsprekend uitgangspunt. U kunt daarnaast echter ook prioriteiten geven aan bijvoorbeeld
zware- of grote artikelen die altijd onderop moeten liggen en dus als eerste moeten worden geraapt.
Voor de terugmelding van de in een raaplijst vermelde orders is een nieuwe terugmeld functie
geschreven waarmee u na selectie van een raaplijst de betreffende regelwijzigingen nog kunt
doorvoeren alvorens u de order terugmeldt.

INTERNE FACTUREN
Soms is het noodzakelijk dat een order wordt geregistreerd, maar is het niet wenselijk dat de daaruit
voortvloeiende factuur aan de klant wordt gestuurd. In zo'n geval spreken we van een interne
factuur.
In deze versie is functionaliteit toegevoegd waarmee u kunt aangeven dat van een order Onder een
interne factuur moet worden gemaakt. Ervan uitgaande dat u uw facturen via e-mail verstuurt, wordt
zo'n factuur dan (indien Comlogic daar voorzieningen voor in uw software heeft aangebracht) niet
aan de klant gemaild maar zal deze worden afgedrukt danwel aan een interne afdeling of collega
worden gemaild.
Is dit wellicht iets voor u? Neem dan contact op met een software specialist van Comlogic.

OFFERTE INVOER
Deze functie heeft zowel op kop- als regelniveau een cosmetische 'facelift' gekregen. Doelstelling was
om het scherm beter leesbaar te maken en de rubrieken logischer te rangschikken. Door de
herschikking van de schermen was het helaas niet mogelijk om de rubrieksnummering ongewijzigd
laten. Daardoor zijn sommige rubrieken die u al jaren benaderde via hun rubrieksnummer nu
gewijzigd naar een ander rubrieksnummer. Geen nood overigens, want u kunt nog steeds gebruik
maken van de oude rubrieksnummering door uw nummer te laten voorafgaan door een O (ingave
O12 springt dus nog steeds naar rubriek 12 zoals u die kende in versie 14.0)!
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KOP OPTIE TOEGEVOEGD
Aan de optielijst die op orderkop niveau worden geboden, is de optie 'Terug naar gevulde orderkop'
toegevoegd. Als u (zie 'Afsluiten orderregel') instelt dat na afsluiting van de orderregels altijd de
optielijst moet worden geboden, kunt u zo ook kiezen voor terugkeer naar een 'gevulde' orderkop.
AFSLUITEN ORDERREGEL
Via een nieuwe parameter 0-KOPREGEL kunt u er nu voor zorgen dat bij F4 op ingave regelnummer
naar een specifieke functie wordt gesprongen. Voorheen moest u via een toetscombinatie aangeven
wat u wilde en uiteraard kan dat nog steeds. De opties waaruit u verder kunt kiezen, zijn:
a. altijd naar lege orderkop; dat is de werkwijze zoals u dat al gewend was
b. altijd naar een gevulde orderkop; dat kon u met de toetscombinatie 1 + toets F4 al regelen
c. altijd naar een gevulde orderkop en daar automatisch naar de optielijst (zodat u bijvoorbeeld
direct kunt kiezen voor de optie orderbevestiging)
TEKSTBLOKKEN
Voor offertes is in versie 15.0 de functionaliteit 'tekstblokken' uitgebreid zodat u nu (optioneel) een
tekstblok voor elke offerte kunt aanpassen. Die optie is met name handig wanneer u dit tekstblok
wilt gebruiken op het voorblad van een offerte (zie hierna).
Tijdens regelinvoer kunt u via regeltype 3 nog steeds kiezen voor gebruik van een tekstblok. In
tegenstelling tot eerdere versie kunt u nu echter de inhoud van het tekstblok desgewenst wijzigen
met betrekking tot voor de betreffende offerte van belang zijnde zaken.

OFFERTE MET VOORBLAD
In principe is een voorblad voor elk formulier mogelijk. Met name voor offertes kan die faciliteit
zinvol zijn aangezien een offerte vaak een meer persoonlijk tintje moet hebben dan een
orderbevestiging of factuur.
Wanneer u een voorblad wenst, kan de tekst daarop een vaste tekst zijn. In die tekst kunt u (zoals
ook bij bodyteksten van e-mail berichten) via codering via 'rechte haken' aangeven dat er een rubriek
uit de offerte lay-out dient te worden ingevoegd. Het kan echter ook handig zijn om de tekst voor
een offerte te kunnen aanpassen, bijvoorbeeld om te refereren aan een of meer telefoongesprekken
en/of e-mailberichten.
Om die reden is voor offertes in versie 15.0 (zie hiervoor) de functionaliteit 'tekstblokken' uitgebreid
zodat u zo'n tekstblok voor elke offerte kunt aanpassen. Door vervolgens vast te leggen dat een
voorblad geprint moet worden wanneer in een offerte een tekstblok is vastgelegd, kan worden
gerealiseerd dat elke offerte met een voorblad begint. Op deze wijze kunt u uw offertes een net wat
meer persoonlijk tintje geven.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met een software specialist van Comlogic.
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PRIJSLIJST 'INKOOPPRIJS' + OPSLAG
H&L beschikte al over de mogelijkheid om voor een klant een verkoopprijslijst te definiëren die de
actuele inkoopprijs bepaalt. Door vervolgens op die inkoopprijs een opslag te bepalen kunt u
bijvoorbeeld personeelsprijzen vastleggen (bijvoorbeeld: inkoopprijs + 5% opslag).
Tot deze versie was het echter nogal bewerkelijk om zo'n lijst te definiëren. Na de basis prijslijst
definitie moest namelijk elk artikel danwel elke artikelgroep in de prijslijst worden vastgelegd ten
teken dat voor die artikelen de inkoopprijs moet worden bepaald.
In versie 15.0 hebben we in de prijslijst basis een extra rubriek 'detail regels' opgenomen; detail
regels betekent in deze context of elk artikel danwel elke artikelgroep in de prijslijst moet worden
vastgelegd. Door aan te geven dat dat niet nodig is gaat H&L ervan uit dat voor elk artikel de
inkoopprijs moet worden opgehaald. Dat maakt het aanmaken van (bijvoorbeeld) personeels–
prijslijsten een stuk eenvoudiger.

TOESLAGLIJST
ZONDER EENHEID
In de korting tabellen kon u al aangeven dat u korting wilde geven op een artikel of artikelgroep,
maar zonder eenheid specificatie.
In deze versie hebben we deze functionaliteit ook doorgevoerd in de toeslag lijsten. Ook daar kunt u
nu dus aangeven dat u een toeslag op een artikelnummer of –groep wilt toewijzen zonder eenheid
specificatie.
'VOOR ALLE ARTIKELEN'
Door in de toeslag details op ingave artikelnummer een '*' in te geven, kunt u nu in 1 detail ingave
vastleggen dat een toeslag voor alle artikelen geldt. Tot deze versie moest u dit per artikelnummer of
-groep vastleggen. Aangezien toeslagen onder andere worden gebruikt bij personeelsprijslijsten, is
ook hier gekozen voor snellere en eenvoudigere registratie.
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MARGES
De marge op een verkooporder is belangrijk; daarmee kunt u bepalen of een orderwaarde nog
acceptabel is of niet. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk alle zaken die bij de marge
bepaling een rol spelen in H&L zijn meegenomen. Twee zaken werden tot deze versie nog niet in de
marge meegenomen, namelijk:
- Compensatie
- Orderkorting
U kunt er nu wel voor kiezen om een of beide componenten mee te laten nemen in de marge
berekening. Daardoor heeft u integraal een zuiverder beeld van de winst op een verkoop maar
daarna ook per klant, artikelgroep, artikelnummer, vertegenwoordiger, etc. (omdat de marge nu ook
in de statistieken wordt meegenomen).
Heeft deze functie uw interesse? Neem dan contact op met een software specialist van Comlogic.

COMPENSATIE
Sommige leveranciers geven aan het einde van een periode (maand, jaar, etc.) compensaties voor
verkopen aan bepaalde klanten van specifieke artikelen of artikelen uit een bepaalde groep. Deze
compensatie wordt pas achteraf uitgedeeld maar beïnvloedt uiteraard de marge die u op die
verkopen feitelijk had. En uiteraard wilt u in zo'n geval bij de leverancier reclameren hoeveel van
welke artikelen u in welke periode aan welke klanten heeft verkocht, compleet met prijs en korting
zoals u die op de betreffende verkopen toepaste.
In deze versie hebben we dit proces geautomatiseerd. Per leverancier kunt u kiezen uit:
- Compensatie % over de bruto inkoopprijs of over de netto verkoopprijs
- Compensatie via een garantie marge %
- Compensatie via een vervangende kostprijs
De kostprijs van dit soort orders wordt tijdens gereedmelding aangepast met de van toepassing
zijnde compensatie waardoor deze lager (en de marge dus hoger) wordt.
Bij uitkering van het compensatiebedrag kunt u per leverancier een Excel bestand laten opbouwen
waarin alle leveringen staan waarop compensatie van toepassing is. En in de boekhouding wordt de
"vooruitberekende compensatie" uiteraard op een tussenrekening geboekt. Bij uitkering van het
compensatiebedrag kunt u die rekening dan als tegenrekening gebruiken.

ORDERKORTING
Orderkorting is de korting die per debiteur over een hele order kan worden gegeven. Net als bij
compensaties verstoorde ook deze korting de reële marge op uw verkopen. Deze korting werd
namelijk getotaliseerd op grootboekrekening 'Orderkorting' en was dus niet zichtbaar in de omzet,
op grootboekniveau noch in de statistieken.
In deze versie hebben we ervoor gezorgd dat H&L die korting desgewenst wel in de omzet kan
meerekenen waardoor de marge op een verkoop beter bruikbaar wordt.
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IMPORT MODULE

IMPORTPROFIEL GEWIJZIGD

Wanneer u de kolommen in een importprofiel wilde wijzigen moest u feitelijk alle rubrieksdefinities
uit het profiel halen en opnieuw in de juiste volgorde invoeren. Dat was een vervelende klus en in de
praktijk bleek dat het toch nogal eens voorkwam dat (bijvoorbeeld door een leverancier) een
importbestand werd aangeleverd dat een extra kolom bevatte ten opzichte van de vorige keer dat
een bestand werd aangeboden.
Om die reden hebben we de 'veldnummer' definitie gewijzigd naar veldnummer/kolom en hebben
we deze ingave wijzigbaar gemaakt. U kunt in deze rubriek nu dus niet alleen (kolom)nummers
ingeven maar u kunt ook letters ingeven (zoals de kolomindeling in Excel wordt weergegeven). Die
laatste optie is makkelijker in gebruik omdat u dan – kijkend naar het importbestand – niet hoeft te
tellen welke kolom het is maar simpelweg de kolomletter kunt invoeren.

PRIJS-/KORTINGLIJSTEN
WIJZIGEN AANTAL STAFFELS
Wijzigen van de rubriek 'aantal staffels' is een van de acties die slechts hoogst zelden wordt
uitgevoerd. Als u tot deze versie echter het aantal staffels in een prijs- of kortinglijst (basis) wijzigde,
dan had dat geen consequenties voor de inhoud van de lijst (details).
Wanneer u bijvoorbeeld het aantal staffels van een prijslijst vergrootte van 3 naar 4 staffels, dan
werd de 4e staffel dus ook actief terwijl daar nog een 0-prijs in stond; deze prijs was immers nog niet
ingevuld.
In versie 15.0 worden bij een vergroting van 'aantal staffels' de prijs- of kortinglijst staffels die
daarmee geactiveerd worden nu automatisch op dezelfde waarde gezet als de tot dan toe hoogste
staffel had. Een voorbeeld:
staffel 1
staffel 2
staffel 3

1 st
5 st
10 st

10,00
9,50
9,00

Wijziging naar aantal staffels=4 betekent dan:
staffel 1
staffel 2
staffel 3
staffel 4

1 st
5 st
10 st
10 st

10,00
9,50
9,00
9,00

Als het aantal staffels van 4 naar 3 wordt teruggebracht, wordt de 4e staffel uit dit voorbeeld op nul
gezet en 'onzichtbaar' gemaakt.
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MANAGEMENT COCKPIT
VORMGEVING / BESTURING
We hebben een aantal cosmetische wijzigingen doorgevoerd. Om te beginnen hebben we de
vormgeving van het scherm 'H&L compliant' gemaakt.
Naast bladeren door de cockpit plug-in schermen via ENTER kunt u nu ook direct kiezen voor een
schermnummer; 3 + ENTER betekent springen naar scherm 3, waarmee u scherm 2 overslaat.

KENGETALLEN
H&L beschikte met de kengetallen plug-in al over de mogelijkheid om uw financiële ratio's weer te
geven. Interessant, maar belangrijker dan losse kengetallen is de weergave van trends in grafiekvorm. Daarmee kunt u bijvoorbeeld het verloop in uw liquiditeit (current- en quick ratio), solvabiliteit, maar ook omzet, kredietduur debiteuren, en vele andere financiële ratio's volgen. Die grafische
weergave van kengetal trends was ook al mogelijk maar de vorm waarin was niet optimaal.
In versie 15.0 kunnen we via Google charts trendgrafieken opbouwen. Daarmee kunnen we grafieken
in html-formaat binnen een H&L venster veel duidelijker weergeven dan voorheen.

weergave t/m versie 14.2

weergave in versie 15.0

ORDER ANALYSE
Naast de reeds aanwezige lijst met orders, elk vanuit een specifiek standpunt, is een tweetal views
aan deze plug-in toegevoegd, te weten:
1. Orders in het magazijn; dat zijn orders waarvoor al wel een magazijnbon is afgedrukt, maar die
nog niet zijn teruggemeld
2. Lopende offertes; dat zijn offertes waarvoor ofwel nog geen vervaldatum is ingevuld of de
ingevulde vervaldatum nog niet is bereikt.
Voor beide functies is de 'downdrill' faciliteit naar orderregel niveau beschikbaar!
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TOP XX INKOPEN PER LEVERANCIER
Vergelijkbaar met de plug-in 'Top xx klanten' is nu ook een plug-in beschikbaar waarin de
spreekwoordelijke top 20 leveranciers kunnen worden weergegeven zodat u in een oogopslag kunt
zien hoeveel inkopen u bij welke leverancier heeft geplaatst.

OMZET PER BRANCHE
De rubriek branche wordt – zo blijkt in de praktijk – voor diverse doeleinden gebruikt. De ene H&L
klant vult de rubriek letterlijk met een branche indeling terwijl een ander de rubriek voor een
vertegenwoordiger groepering gebruikt. Dat mag want de rubriek is uiteraard vrij indeelbaar.
Op basis van die rubriek is een omzet plug-in gedefinieerd waarin per branchecode de omzet van
deze periode en 'Year to date' wordt weergegeven. Tevens wordt de totaalwaarde van de nog te
factureren orders getoond

.
Branche plug-in, hier als vertegenwoordigergroep ingesteld

WEEKOMZET
Uitgaande van de datum van vandaag wordt de omzet van maandag t/m zondag van de huidige week
berekend. Tevens kan voor een instelbaar aantal weken in het verleden worden weergegeven (in het
voorbeeld 7 weken). Het weeknummer, datum vanaf en t/m, omzet en marge worden in dit venster
weergegeven.

Weekomzet plug-in
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PARAMETERS
0-AUTOINKOOP (1,1) – zonder bestelnormen automatisch bestellen?
Via deze parameter kunt u aangeven of u artikelen zonder normen (min vrd=0 en max vrd=0) die in veelvouden besteld
moeten worden via de bestelautomaat wilt laten bestellen als de bestelling niet exact een veelvoud is.
0=Ja, die mogen gewoon besteld worden
1=Nee, als het geen veelvoud bestelling is mag de bestelling niet via de automaat worden geplaatst

0-GFLTRC
In deze parameter posities kunt u definieren hoe GFL/TRC moet werken

GFLTRC (1,1) - Transactie volgnummer:
“ “=0= volgnummer per artikel/datum
1= volgnummer universeel (over SBFL5l dus)

GFLTRC (11,10) – Call bedrijfseigen bepalen ingavenummers
GFLTRC (51,20) – Ingavenummers
Ingave nummers (per 2 pos/nr) voor specificatie ingaande transacties (op basis van rubrieknummers uit SBFL5L)

GFLTRC (71,10) – Ingavenummers
Ingave nummers waarvan de waarde voor een volgende specificatie mag worden herhaald (op basis van rubrieknummers
uit SBFL5L)

GFLTRC (81,20) – Ingavenummers verplicht
GFLTRC (101,20) – Ingavenummers
Ingave nummers (per 2 pos/nr) voor specificatie uitgaande transacties

GFLTRC (121,10) – Ingavenummers
Ingave nummers waarvan de waarde voor een volgende specificatie mag worden herhaald

GFLTRCETI
In deze parameter posities kunt u definieren hoe de GFL/TRC etiketten moet worden verwerkt

GFLTRCETI (1,10) – Programmanaam inkomend
Programmanaam voor TRC etiket inkomend (xx5615)(optioneel)

GFLTRCETI (11,10) – Etiketdefinitie inkomend
Etiketdefinitie voor etiket inkomend (optioneel)

GFLTRCETI (21,20) – Magazijnnummers inkomend
Magazijnnummers waarvoor etiket inkomend geldt (optioneel)

GFLTRCETI (51,10) – Programmanaam uitgaand
Programmanaam voor TRC etiket uitgaand (optioneel)

GFLTRCETI (61,8) – Etiketdefinitie uitgaand
Etiketdefinitie voor etiket uitgaand (optioneel)

GFLTRCETI (71,20) – Magazijnnummers uitgaand
Magazijnnummers waarvoor etiket uitgaand geldt (optioneel)
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0-INKOOP1 (10,1) – Overgang factuurkop > regels
Om de overgang van inkoopfactuurkop naar –regel te versnellen kunt u via deze parameter aangeven of na het schrijven
van de inkoopfactuur kop de tussenvraag "Naar factuurregels" moet komen of niet.
0=ja (oude werkwijze; na F3=schrijven wordt gevraagd of naar regelniveau moet worden gegaan)
1=nee (geen tussenvraag; na F3=schrijven wordt automatisch naar regelinvoer gesprongen)

0-INKOOP1 (11,1) – Mag een hoofdregel met subregels worden verwijderd?
Hoofdregel met subregels mogen verwijderen?
Via deze parameter positie kunt u aangeven of u wilt toestaan dan een hoofd orderregel (inkoop) mag worden verwijderd
als er nog subregels onder hangen en of dan gelijk de subregels mogen worden verwijderd:
0=nee; 1=ja

0-INKOOP1 (12,1) – Geblokkeerde orders wel/niet bestellen
Sinds versie 14 worden in het besteladvies bestellingen die het gevolg zijn van geblokkeerde orders niet meer geplaatst. Als
een order geblokkeerd is vanwege kredietlimiet overschrijding en de blokkering leidt tot annulering van de order, dan zijn
de door de klant gevraagde goederen niet onnodig besteld. In de praktijk blijkt echter dat er klanten zijn die in die situatie
de bestelling toch 'gewoon' willen plaatsen (bijvoorbeeld omdat hun kredietlimieten niet gebaseerd zijn op een
kredietverzekering maar meer om te zorgen dat een klant hun openstaande rekeningen betaalt). Om die reden is deze
parameter toegevoegd:
0=blokkering is gewenst (de meest voor de hand liggende situatie)
1=ondanks de blokkering moeten eventuele bestellingen toch geplaatst worden

0-INTERNDOC – Interne facturering
Via deze parameter kunt u instellen hoe een interne factuur afgehandeld dient te worden

0-INTERNDOC (1,100)
E-mailadres voor ontvangst interne documenten (optioneel)

0-INTERNDOC (101,50)
Document afhandeling conform communicatie adressen. Hierin kan zoals in communicatieadressen worden aangegeven
dat een document alleen verzonden moet worden (OB_2), of alleen geprint (OB_0), etc.. (ook deze rubriek is optioneel)

0-KOPREGEL (1,1) – Afhandeling 'einde regels' in (onder andere) order invoer
Hiermee kunt u regelen hoe op ingave regelnummer moet worden gereageerd als F4 wordt gegeven:
0=direct naar 'lege' orderkop (oude werkwijze)
1=naar gevulde orderkop (1-F4 functionaliteit)
2=naar afsluiting orderkop; orderkop wordt getoond en optievenster wordt direct geboden

0-LOGIFIFO (1,1) – Logistiek fifo
Via deze parameter kunt u regelen dat voor verplicht seriegenummerde artikelen een fifopartij kan worden gekoppeld aan
een serienummer. Als gevolg daarvan zal dan bij gereedmelden orders uw fifo systeem niet de oudste partij selecteren
maar de aan het serienummer gekoppelde partij. Logistiek fifo dus!
0=logistiek fifo niet gewenst
1=logistiek fifo voor verplicht seriegenummerde artikelen
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0-LOGOFFvvv – Logo op formulier
Via deze parameter kan per formulier worden ingesteld of en hoe logo's op een document moeten worden geplaatst. In de
parameter staat FF voor Formulier (bv OB, FK, enz.) en vvv voor vervolgparameter voor formulier (optioneel)

0-LOGOFFvvv (1,100)
Naam van het logo/bitmap (op schijf/netwerk)
Mag vanwege de leesbaarheid over de 2 regels worden verdeeld. Per regel worden naloopspaties verwijderd en wordt regel
1 aangevuld met regel 2.

0-LOGOFFvvv (101,50)
Attributen voor de afdruk van de bitmap:
formaat: Xxx Yyy Hhh Bbb Ppp Dd Tt
De hoofdletter geeft het attribuut aan, de kleine letters staan voor de waarde daarvan, bv X1 of Y3.1 of B113.5, enz.
Xxx
Yyy
Hhh
Bbb

X-positie in characters (decimaal toegestaan)
Y-positie in characters (decimaal toegestaan)
Hoogte in characters (decimaal toegestaan)
Breedte in characters (decimaal toegestaan)

Indien direct na voorgaande attribuutaanduidingen een _ wordt geplaatst (bv X_300) betekent dit dat de waarde daarna
een pixelwaarde betreft (en geen characterwaarde), nog niet operationeel.
Ppp - Paginanummer waarop bitmap moet worden afgedrukt, optioneel
Default=-1 alle pagina’s, behoeft dus niet te worden opgegeven
Dd - Display-optie bitmap, optioneel
Default=2 scale to fit, hoeft dus niet te worden opgegeven (zie PxPlus docu, mnemonic ‘PICTURE’)
Tt - Formuliertype waarop bitmap moet worden afgedrukt, optioneel
Default=-1 alle formulier typen, behoeft dus niet te worden opgegeven
0= afdruk
1= fax
2= mail
3= export

0-LOGOFFvvv (151,100)
Zie uitleg (1,100)

0-LOGOFFvvv (251,50)
Zie uitleg (101,50)

0-OFFERTE (2,1) – Tekstblok functionaliteit
Via deze positie kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van uitgebreide tekstblok functionaliteit binnen offerte invoer.
Indien geactiveerd worden de regels van een tekstblok voor de offerte gekopieerd waarna ze - indien nodig - in een
memotekst achtige invoerfunctie kunnen worden gewijzigd.
0=nvt; 1=uitgebreide memotekstfunctie geactiveerd

0-RAAPLIJST – Verzameldocument te rapen orders per klant
Met deze parameter kunt u bepalen hoe H&L de raaplijst afdruk dient te regelen.

0-RAAPLIJST (1,50)
Via deze parameter kunt u o.a. vastleggen welke groepcode keuzes bij de raaplijst geboden worden:

0-RAAPLIJST (51,4)
Het maximaal aantal orders per document (indien ? dan via QKSAMI vragen)

0-RAAPLIJST (55,4)
Het maximaal aantal orders per run (indien ? dan via QKSAMI vragen)

0-RAAPLIJST (101,4)
memoteksthoofdstuk dat per debiteur op de bon moet worden afgedrukt
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0-RAAPLIJST (105,2)
aantal memotekst regels dat per debiteur op de bon mag worden afgedrukt

0-RAAPLIJST_xx – Raaplijst groep
Voor _xx kunt u een groep vastleggen (bijvoorbeeld 01, 02, etc.) waarin u vervolgens o.a. kunt bepalen welke routes er
binnen de groep bestaan en welke ordersoorten daarin mogen worden meegenomen.

0-RAAPLIJST_xx (1,30)
Hier vult u de omschrijving van de groep in (ter herkenning bij de selectie)

0-RAAPLIJST_xx (31,20)
Hier kunt u maximaal 20 ordersoorten registreren die standaard bij deze groep horen

0-RAAPLIJST_xx (51,10)
Hier kunt u ordersoorten invullen die – mits compleet te leveren – ook mee mogen in deze groep

0-RAAPLIJST_xx (61,10)
Hier kunt u ordersoorten invullen die – mits er iets te leveren is – ook mee mogen in deze groep

0-RAAPLIJST_xx (71,1)
Hier kunt u aangeven of u per artikel een uitsplitsing wenst met evt. aantallen per orderregel
N=Nee; J=Ja

0-RAAPLIJST_xx (101,40)

Hoofdroute 1

0-RAAPLIJST_xx (141,40)

Hoofdroute 2

0-RAAPLIJST_xx (181,40)

Hoofdroute 3

0-RAAPLIJST_xx (221,40)

Hoofdroute 4

0-RAAPLIJST_xx (261,40)

Hoofdroute 5

(101,20)
(121,10)
(131,10)
(141,20)
(161,10)
(171,10)
(181,20)
(201,10)
(211,10)
(221,20)
(241,10)
(251,10)
(261,20)
(281,10)
(291,10)

omschrijving route
locatie van
locatie t/m
omschrijving route
locatie van
locatie t/m
omschrijving route
locatie van
locatie t/m
omschrijving route
locatie van
locatie t/m
omschrijving route
locatie van
locatie t/m

0-STATISTIEK (3,1) – inclusief factuurkorting
Via positie 1,1 bepaalt u of statistieken inclusief factuurkorting moeten worden geregistreerd. Zo ja, dan kunt u via positie
3,1 aangeven of de factuurkorting tevens in de omzetrekening moet worden doorberekend.
0=nee; 1=ja

0-STATISTIEK (4,8) – Startdatum omzet inclusief orderkorting (formaat EEJJMMDD)
Vult u hier een datum in en heeft u bij positie 3,1 een 1 (ja) ingevuld, dan wordt bij 'Opbouw on-line statistieken verkoop'
de omzet alleen inclusief orderkorting berekend voor orders met een gereedmelddatum vanaf deze grensdatum. Twee
voorbeelden ter illustratie:
Grensdatum = 20160101, gereedmelddatum 20151231 --> omzet exclusief orderkorting
Grensdatum = 20160101, gereedmelddatum 20160104 --> omzet inclusief orderkorting
Als bij positie 3,1 geen 1 is ingevuld (nee), dan wordt afhankelijk van positie 1 altijd omzet inclusief orderkorting berekend!

0-SZSBxxxx (1,…) – tot v14.0 SNELZOEKxxxx
In deze parameter kunt u vastleggen op welke rubrieken uit het stambestand u via de snelzoek wilt kunnen zoeken. Voor
deze rubrieken kunt u volstaan met het volgende invoerformaat:
pppll
de positie en lengte aanduiding van de rubriek
Daarnaast is het mogelijk om rubrieken in de snelzoek op te nemen die niet in het stambestand staan maar waarvan de
sleutel wel in het stambestand staat.
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Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
- de omschrijving van een balans hoofdgroep (grootboek)
- valuta afkorting (debiteur en crediteur)
- de omschrijving van een artikelgroep (artikelen)
Het invoerformaat van deze rubrieken is complexer dan voor 'gewone' rubrieken:
SBxxxx -data dictionary waaruit de rubriek moet worden gehaald
aa
-lengte van een 'literal' die vooraf gaat aan de variabele key (kan de waarde 00 t/m 99 bevatten)
bb
-lengte van een 'literal' die volgt op de variabele key (kan de waarde 00 t/m 99 bevatten)
c
-'literal' die vooraf gaat aan de variabele key (niet als aa 00 is)
d
-'literal' die volgt op de variabele key (niet als dd 00 is)
eeeff -positie van het key-element in het stambestand
pppll -positie en lengte aanduiding van de rubriek in het gerelateerde record
LET OP:
Als u rubrieken toevoegt die niet in het stambestand staan, kan door wijziging van deze rubrieken in de betreffende tabel
heropbouw van de snelzoek noodzakelijk zijn!

0-VERKOOP (194,1) – Orderregel aanmaak/mutatie toegestaan?
Met deze positie kunt u regelen dat orderregels niet mogen worden aangemaakt / gewijzigd / verwijderd als code
magazijnbewerking op orderkop niveau op 9 staat (er is al een MB/RL geprint).
De mogelijkheden zijn
0= nvt (wijziging is altijd toegestaan)
1= er wordt gemeld dat de MB/RL al is geprint maar aanmaak/wijziging/verwijderen van orderregels is nog wel toegestaan
2= er wordt gemeld dat de MB/RL al is geprint en aanmaak/wijziging/verwijderen van orderregels is niet toegestaan

0-VERKOOP (195,1) – leverancier van hoofdregel naar subregels?
Overhalen leverancier hoofdregel naar subregels igv in- op verkoop / directe levering
spatie/0 = nee
1=ja

0-VERKOOP (196,1) – Aan/uitzetten van ongewenste opties in Balieorder invoer
Via deze parameter kunt u aangeven welke opties in Balieorder invoer niet gewenst zijn.
Vooralsnog zijn de volgende opties voorhanden:
0 of spatie Opties 'maak inkooporder(s)' en 'magazijnbon' zijn uitgeschakeld
1
Optie 'maak inkooporder(s)' is wel toegestaan maar de optie 'magazijnbon' niet
2
Optie 'maak inkooporder(s)' is niet toegestaan maar de optie 'magazijnbon' wel
3
Opties 'maak inkooporder(s)' en 'magazijnbon' zijn beiden toegestaan

0-VERKOOP (197,1) – Wel/geen compensatieberekening
Via deze parameter kunt u aangeven of er compensatie berekend dient te worden voor leveringen die feitelijk een te lage
marge hebben maar waarbij met de leverancier een compensatiecontract is afgesloten waarin wordt geregeld dat er
compensatie volgt. Die compensatie wordt dan al in de kostprijswaarde verrekend (uiteraard alleen voor fifo VVP
voorraadwaardering van toepassing)
0 = nee (niet van toepassing)
1 = ja, compensatie dient te worden berekend

1-QK0000_X (2,1) – In menu afsluiten via QKSAMD of via message box?
Via QKSAMD of via msgbox?
0 (of leeg) =QKSAMD
1
=via msgbox

1-QK000T – scherm instellingen m.b.t. rechts uitlijnen linker kolom in beheer functies
Via QKU060 is het in sommige schermen technisch niet mogelijk om de linker kolomteksten rechts uit te lijnen. Om dat toch
voor elkaar te kunnen krijgen kan hier in stappen van 6 posities worden aangeven voor welke schermen het rechts uitlijnen
van de linker kolom gewenst is. Voorwaarde is wel, dat de tekst op de eerste positie van een schermregel begint.
Op positie 1,10 van deze parameter staan maximaal 5 startposities die elk voor een range scherm gelden.
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Op positie 21,50 / 71,50 / 121,50 / 171,50 / 221,50 kunnen, horend bij de 5 startposities ook 5 schermranges (6
posities per scherm) worden vastgelegd die op de overeenkomstige rechter uitlijnpositie moeten worden geprint

LET OP: DEZE PARAMETER MOET ALLEEN IN BEDRIJF 00 WORDEN AANGEMAAKT!

1-QK000T (1,10)
In deze 10 posities kunt u maximaal 5 startposities (2pos per startpositie) ingeven

1-QK000T (21,50)
In stappen van 6 posities kan hier voor maximaal 8 schermen worden aangeven dat ze op de 1e startpositie (zie startpositie
instelling) moeten worden uitgelijnd

1-QK000T (71,50)
In stappen van 6 posities kan hier voor maximaal 8 schermen worden aangeven dat ze op de 2e startpositie (zie startpositie
instelling) moeten worden uitgelijnd

1-QK000T (121,50)
In stappen van 6 posities kan hier voor maximaal 8 schermen worden aangeven dat ze op de 3e startpositie (zie startpositie
instelling) moeten worden uitgelijnd

1-QK000T (171,50)
In stappen van 6 posities kan hier voor maximaal 8 schermen worden aangeven dat ze op de 4e startpositie (zie startpositie
instelling) moeten worden uitgelijnd

1-QK000T (221,50)
In stappen van 6 posities kan hier voor maximaal 8 schermen worden aangeven dat ze op de 5e startpositie (zie startpositie
instelling) moeten worden uitgelijnd

1-QK1202 (10,1) – direct factuurnr ingave of eerst debiteur/crediteurnr ingave
Via deze positie bepaalt u of na ingave van de rekeningen debiteuren en/of crediteuren in het algemeen
boekingsprogramma direct om een factuurnummer moet worden gevraagd (standaard) of eerst om een
debiteur/crediteurnummer:
0 = direct factuurnr ingave voor debiteuren en crediteuren
1 = debiteuren: eerst debiteurnummer ingave...crediteuren: direct factuurnr ingave
2 = debiteuren: direct factuurnr ingave...crediteuren: eerst crediteurnummer ingave
3 = debiteuren: eerst debiteurnummer ingave...crediteuren: eerst crediteurnummer ingave

1-QK3500 (2, 1) – 0-regels toegestaan?
Via deze code bepaalt u of het boeken van 0-regels in QK3500.gui is toegestaan:
0=nee; 1=ja

1-QK55305-2 (2,10) – Samengestelde artikelen in besteladvies 'uitpakken'?
Via deze 10 posities kunt u aangeven voor welke 'code samenstelling' waarden een artikel niet besteld moet worden maar
de backorder stand in plaats daarvan moet worden meegeteld bij de bepaling hoeveel onderdelen er nodig zijn.
U kunt hier bijvoorbeeld 12 ingeven wat betekent dat alleen artikelen met code samenstelling 1 en 2 op deze wijze gehanteerd mogen worden. Of u geeft 1 in ten teken dat alleen artikelen met samenstelling 1 zo mogen worden verwerkt.

1-QK5545 (22,1) – % van max. voorraad: ingave?
Via deze positie kunt u aangeven of bij het aanvuladvies een percentage ingave moet worden gevraagd waardoor niet de
werkelijke maximum voorraad maar slechts een deel daarvan gebruikt gaat worden:
0=nvt; 1=ja

1-QK5545 (23,3) – Indien ingave % van max. voorraad: default %
Via deze posities kunt u aangeven welk default percentage (zie positie 22,1) dient te worden gehanteerd.
Let op: het percentage dient een geheel getal te zijn, positief en niet groter dan 100%
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1-QK5610 (201,1) – Overrulen Q0$(57,1) (optie automatisch boeken ontvangsten)
Indien gevuld wordt voor het betreffende bedrijf via de hier ingegeven waarde 0, 1, 2, 3 of 4 overruled wat in
parameterpositie Q0$(57,1) staat

1-QKMC01 (82,1) – Google chart toepassen?
Maandaanduiding (jan feb etc) in trendgrafieken of maandnummers (optie opgenomen ivm afwijkende weergave afh. van
schermresolutie)
0=maandnummers
1=maandnamen (jan feb mrt etc..)
2=andere grafiekvorm (google chart)

1-QKSDST (1,1) – Snelkeuze datumselectie
Met deze parameter kunt u aangeven of deze snelkeuze actief moet zijn
1
=Niet actief
'iets anders' =Actief

1-QKSSAC (1,1) – Berekening aantal compleet te leveren samenstellingen
Via deze parameter kan worden aangegeven hoe het aantal compleet te leveren samenstellingen moet worden berekend.
Er zijn twee mogelijkheden namelijk:
0 = afronden (naar beneden) op gehele getallen
1 = rekenkundig afronden (dan zijn gebroken getallen dus toegestaan)
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