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HET LAADVOORSTEL-praktisch voorbeeld 1 

Het laadvoorstel toont de producten die in bestelling zijn en is bijgevolg 
gebaseerd op orders.  De aantallen die geladen worden en nog niet zijn 
uitgeleverd kunnen op die manier opzij gezet worden voor een latere levering.  
De laadlijst is de afdruk van het laadvoorstel.(*) 

(*) Beschikbaar vanaf de Wings Enterprise-versie. 
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Voorbeeld 

In de hoofding van het laadvoorstel vinden we ook de knop ‘Vernieuwen’ 

terug die alle instelling terug reïntialiseert. 

Indien het een bestaand laadvoorstel betreft is ook er ook een knop aanwezig om 

dit eventueel te kunnen verwijderen.  

 

In het voorbeeld gaan we een nieuw laadvoorstel aanmaken voor de klant 
DEKROON en dit voor alle orders die tegen 20/07/2015 moeten worden geleverd. 

Het gaat om orders uit het verkoopdagboek V01. 

In het volgende luik kunnen we een selectie uitvoeren op de voorraad verificatie.  
We tonen enkele voorbeelden ter verduidelijking. 

 

Voorraad verifiëren 

Van het product 0/552/4 zijn er 8 flessen uit voorraad beschikbaar. 

 

 

Er wordt geen controle op de aanwezige voorraad uitgevoerd.  Het bestelde 
aantal kan als laadhoeveelheid worden overgenomen. 
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Er wordt rekening gehouden met de bestelde hoeveelheid en met de hoeveelheid 
die beschikbaar is uit voorraad.  In dit geval kunnen er maximum 8 flessen 
geladen worden. 

→ Voorraad verifiëren.  Hier kiezen we voor: 

• Tot einde voorraad (uitgaande):de producten worden geleverd als ze op 
dat ogenblik in stock zijn rekening houdende met uitgaande orders. 

 
 
• Rekening houden met andere voorstellen de voorraad die reeds door 

andere laadvoorstellen is gepickt is niet meer beschikbaar voor volgende 
laadvoorstellen. 

 

 
 

 
 
In het voorbeeld blijven 45 flessen beschikbaar, ondanks andere laadvoorstellen. 
 
 

 
 

 
 
In het voorbeeld zijn er maar 41 flessen beschikbaar omdat er 4 in een bestaand 
laadvoorstel werden opgenomen. 
 

→ Uitleveren per.  Hier kiezen we voor: 

• Volledige orderlijn: er worden enkel lijnen afgedrukt als de volledige lijn 
kan uitgeleverd worden. 

• Niet her-laden: een reeds gepickt order in een ander laadvoorstel zal niet 
geher-pickt worden als dit vakje is aangevinkt. 
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→ Sorteren volgens Klant  
 

 

→ 'Orders tonen' 

Leverbaar: die waarvan iets kan geleverd worden. 

→ 'Details tonen' 

Leverbaar: toont alle productlijnen waarvan iets kan worden 
uitgeleverd. 

 

 toon eveneens de omschrijving van het 

product en niet enkel de productcode  Klik . 
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Bovenaan het scherm zien we de gebruiker en is er mogelijkheid om een 
omschrijving voor het laadvoorstel in te geven (Memo) 

Knoppen in de hoofding van het scherm: 

 Opslaan of [F12]   Annuleren of [Esc] 

 Sluiten van het laadvoorstel (Bij wijziging wordt er gevraagd om al dan 
niet op te slaan. 

 Infoknop klant of product (Afhankelijk van het raster waarin deze 
aangeklikt wordt) 

 Memo klant 

 Historiek klant 

 Stockplanning (Vanaf product.  Vergelijking Reële voorraad / Fictieve) 
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 Leverhistoriek van de orderlijn 

 Knop voor standaardvoorstel (Zie ook verder: standaardvoorstel) 

 weergave in het raster per lijn 

 weergave in het raster per verrichting 

 weergave in het raster per locatie 

Op het scherm verschijnen nu de orders van onze klant DEKROON 

Er verschijnen 3 rasters links op het scherm: 

1. Hoofding: met klantnaam, order- en leverdatum,… 

2. Detail: met vermelding van de producten en besteld en geleverd aantal. 

3. Reservatie: met vermelding van het aantal te laden. 

 In dit raster is de knop ‘verwijderen lijn’ actief. 

 

Er verschijnen 2 rasters rechts op het scherm: 

4. Voorraad: met vermelding van het aanwezige aantal in voorraad. 

5. Laad: met vermelding van het te laden aantal. 

 



 

 

 
Wings Laadvoorstel 8 

  

 

Hiermee worden alle orders doorlopen (die aan de ingegeven selectie voldoen) 
en wordt ook het te laden aantal getoond in de voorraadraster: 

 

Voor beide orders zijn er van het product 0/500/4 samen 24 flessen besteld. 

Het tweede product, 0/501/4 komt slechts voor op het tweede order met 8 
bestelde flessen. 

 

 

 

Het te laden aantal wordt enkel getoond op basis van een aantal in de 
reservatieraster.  Bij aanvang is dit dus nul. 
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Wij klikken op de detail van het order nr 15000002–product 0/500/4. 

Hier werden 4 flessen besteld en we gaan van de stocklocatie ‘LOCATIE’ 3 flessen 
laden.  Op de reservatieraster tikken we in 3. 

 

 

Op de voorraadraster stond oorspronkelijk: 

 

Na het laden van de 3 flessen bekomen we hier: 

 

Daar er 3 flessen geladen zijn blijven er dus van de 45 flessen nog 42 
beschikbaar. 

 

Op de laadraster geeft dit: 

 

 

Bewaren van het laadvoorstel 

  

of 

 [F12] 
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Uitleveren van het laadvoorstel 

Na het bewaren kan het laadvoorstel worden uitgeleverd. 

 

  Deze knop laat toe om het laadvoorstel direct uit te leveren.  Indien het nog niet 
werd afgedrukt zal het laadvoorstel echter worden geschrapt. 

 
 
 

→  Indien op deze knop geklikt wordt kan de levering 
worden aangemaakt en afgedrukt.  Volgend scherm met een 
verslag verschijnt: 

 

 

→ De  levering/factuur of beiden kunnen vervolgens worden 
afgedrukt. 
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Afdrukken van het laadvoorstel 

 

Enkel voor de afdruk (Zie Afdrukken – Laadlijst). 

→ 'Type lijst' 

Selectie voor laadgegevens per verrichting en per detaillijn 
gegevens per locatie.  Aangepast , voor zelf gedefinieerde 
laadlijsten. 

 

→ 'Velden tonen', geeft de mogelijkheid de kolommen te 
selecteren die op de lijst moeten komen 

 

 

B.v.: afdrukvoorbeeld van de aangepaste laadlijst 
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HET LAADVOORSTEL-praktisch voorbeeld 2 

Wij gaan nu een nieuw laadvoorstel ingeven voor onze klant DEKROON: 

 

 

Het laadvoorstel wordt aangemaakt voor het product 0/500/4. 
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Voorraad verifiëren: de voorraad die reeds door andere laadvoorstellen is gepickt 
is niet meer beschikbaar in dit voorstel. 

 

Uitleveren per: reeds geladen orders worden niet opnieuw geladen in dit voorstel. 

 

B.v.:de orders nr 14000001 en 14000002 werden reeds geladen in het vorige 
laadvoorstel. 

 

→ Het betreffende artikel 0/500/4 van order nr. 14000003 
wordt geladen.  Er worden 7 stuks getoond in de 
reservatieraster. 

 

→ De voorraadraster geeft voor artikel 0/500/4 aan dat er 25 
stuks beschikbaar zijn.  Hiervan werden er reeds 9 stuks 
geladen van de orders nr. 14000001 en 14000002 in het 
vorige laadvoorstel. 
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→ De laadraster geeft voor artikel 0/500/4 aan dat er 41 stuks 
aanwezig zijn in voorraad.  Daar er hiervan reeds 9 stuks 
geladen zijn en er nog 7 gaan geladen worden, blijven er nog 
25 beschikbaar in de voorraadlocatie. 

 

Bewaren van het laadvoorstel 

  

of 

 [F12] 

 

Uitleveren van het laadvoorstel 

Na het bewaren kan het laadvoorstel worden uitgeleverd. 
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