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1. Algemene werking 
Vanaf de uitvoering Professional  voorziet Wings Logistiek extra mogelijkheden om het 
stockaantal in de productfiches te controleren en aan te vullen. (Verrichting – Inventaris – 
Opname). 

 
 
Er is ook de mogelijkheid om stockgegevens in te lezen via één of meerdere ASCII-
bestanden. 
Hierdoor is het mogelijk om een file aan te maken met de voorraadgegevens, die dan 
verder kan worden gebruikt om via een externe toepassing  de voorraad te controleren 
en/of aan te vullen, en het resultaat terug in Wings in te lezen. 
De externe toepassing is bij voorbeeld Excel, of een scanner met bijhorende software, … 
 

1.1. Manuele stockopname 
Via Verrichting, Inventarisopname kan u aangeven voor welke productselectie u de 
inventaris wil controleren en ingeven. 
 

 



 Wings Opname inventaris 4 

  

We willen in dit voorbeeld vertrekken van de stocklijst van alle producten uit de 
productgroep fietsen, waarvan de voorraad op 01/11/2021 verschilt van 0. 

 
Wanneer u alles manueel wilt ingeven zijn er volgende mogelijkheden: 

1 u kan hier dadelijk de juiste stockwaarde ingeven 
2 wenst u eerst te bewaren en achteraf in te brengen, geef dan hier een memo in 
3 bewaar de selectielijst en de opgenomen gegevens 
4 druk eventueel een opnamelijst af 
5 bewaar de selectie voor latere verwerking en aanvulling 

Wanneer u dadelijk de waarden ingeeft, dan verwerk je dit als volgt: 

 
 
Breng de stockgegevens in via de kolom opgenomen. 

1 bewaar de gegevens 
2 maak de opnamegegevens effectief 

 
U krijgt verder volgende keuzeschermen: 

 
Wanneer u de opnamegegevens niet effectief maakt, blijven de ingevulde waarden 
behouden. 
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Bij de keuze ‘Ja’ krijgt u verder volgende mogelijkheden: 

 
- bij annuleren wordt de stock niet aangepast 
- bij keuze alles krijgen producten die niet zijn geteld als voorraad 0 
- bij keuze Opgenomen wordt enkel voor de producten waar een waarde is ingevuld 

de voorraad aangepast 
 
Tot slot heeft u nog de mogelijkheid om de opnamelijst te bewaren. Dan wordt de 
opname in de lijst van opnames bewaard met als status toegepast. U kan de 
detailgegevens terug opvragen, maar u kan hier geen bewerkingen meer in doen. 
  

 
 

1.2. Stockopname via import 
 
Wanneer er een uitgebreid artikelgamma is, of wanneer je gebruik wil maken van 
scanners om de stockopname te registreren, dan zijn er import- en exportknoppen 
voorzien in het scherm inventarisopname. 

 
 
Voor de bespreking van de mogelijkheden verwijzen we naar hoofdstuk 2:  ‘Inventaris 
importeren’ 
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2. Inventaris importeren 
 
Vooraleer stockopname via import te starten dient u in de instellingen van Wings aan te 
geven hoe de file die u vanuit Wings aanmaakt en daarna terug inleest is opgebouwd. 

 
 

Dit is via het menupunt Beheer, Instellingen en verdere keuze Logistiek. Met voldoende 
rechten heeft u  hier enkel toegang indien u als enige gebruiker Wings Boekhouding of 
Wings Logistiek heeft opgestart. 

2.1. Instelling van de bestandsformaten 
 
Bij de instellingen selecteert u onder Keuze Logistiek verder bij Import/Export het tabblad 
Voorraad. We bespreken onderstaand voorbeeld. 
Bij formaat staat hoe het tekstbestand (csv-formaat) zal zijn ingedeeld als volgt: 

- De velden zijn gescheiden door ; 
- Bij velden die tekst bevatten is de tekst tussen “ geplaatst 
- Als decimaal teken wordt . gebruikt 

Per product wordt 1 lijn gebruikt.  
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A. Instellingen van het exportbestand 

Volgende productlijnen zijn geselecteerd in de exportfile: 
- De productcode 
- De productomschrijving 
- Het aantal in stock 

Opmerking: 
- Exporteer zeker ook de barcode indien je stockopname via scanners doet 
- Hier is ingesteld dat de files automatisch bewaard worden op locatie  

c:\inventaris\te tellen 
 

B. Instellingen van het importbestand 
Volgende productlijnen zijn geselecteerd in de exportfile: 

- De productcode 
- De productomschrijving 
- Het aantal geteld 

Opmerking: 
- Hier is ingesteld dat de files die zijn geteld klaar staan op locatie  

c:\inventaris\geteld 
 
 

2.2. Voorbeeld van aanmaak van een exportfile 
Via Verrichting, Inventarisopname maken we een exportfile aan met volgende 
selectie: 

 
- Alle artikelen uit productgroep Fietsen 
- Met de stocksituatie op 01/11/2021 
- Waar op dat ogenblik de voorraad verschilt van 0 
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In het resultaatsscherm doe je volgende aanvullingen: 

1. Geef een memo in 
2. bewaar deze selectielijst 
3. exporteer de lijst en sla deze op in de voorgestelde locatie c:\inventaris\te tellen 
4. geef zelf een naam van de file op, hier als voorbeeld fietsen.txt 

 
Voorbeeld van de opgeslagen file: 
"BIKE02";"E-BIKE Modena Excellence";2 
"BIKE04";"E-BIKE Fiore";-1 
"BIKE05";"E-BIKE Nantes";1 
"BIKE09";"E-BIKE Dolce Comfort";-1 
"BIKE11";"E-BIKE Modena Night Blue";2 
"BIKE15";"E-BIKE Dolce";7 
"BIKE19";"E-BIKE Livorno Superior MDS";1 
 
 
 

2.3. Stockopname 
 
De file c:\inventaris\te tellen\fietsen.txt wordt gebruikt als basis om de stockopname te 
doen. Er zijn verschillende mogelijkheden: 

- Inlezen in een spreadsheet, bijvoorbeeld excel. 
- Gebruiken als input voor een barcodescanner. Indien je de producten op basis van 

de barcode wil herkennen, moet je natuurlijk ook het veld barcode mee hebben 
opgenomen in de file 

- Of de file gewoon via een tekst-editor aanpassen 
 
Als resultaat moet de gebruikte toepassing het resultaat in het juiste formaat op de 
ingestelde locatie opslaan, in ons voorbeeld is dat c:\inventaris\geteld  
We geven als voorbeeld de file fietsenok 
"BIKE02";"E-BIKE Modena Excellence";1 
"BIKE04";"E-BIKE Fiore";0 
"BIKE05";"E-BIKE Nantes";2 
"BIKE09";"E-BIKE Dolce Comfort";1 
"BIKE11";"E-BIKE Modena Night Blue";1 
"BIKE15";"E-BIKE Dolce";4 
"BIKE19";"E-BIKE Livorno Superior MDS";3 
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2.4. Stockopname via file-import 
 
Via Verrichting, Inventarisopname verwerken we nu de inventarisopname als volgt: 
 

 
 
We selecteren de opnamelijst en bevestigen met OK 
 
In volgend scherm: 

1. klik je op de import knop 
2. selecteer je de betrokken file met de opnamegegevens 
3. bevestig je om deze file te gebruiken 
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Dan verschijnt een controlescherm 

 
Na bevestiging gebeurt de import. 

 
Door op de groene pijl te klikken worden de gegevens bij geldige opnamegegevens in de 
kolom opgenomen bijgeteld. 

 
De gegevens kan je nu definitief maken: 

1. klik op de diskette 
2. selecteer bewaren 
3. bevestig  

De ingebrachte voorraadgegevens zijn in de producthistorieken bewaard. 
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3.  Bijlage: detail velden import/exportfile 
Detail van de velden die bij instellen bestandsformaten beschikbaar zijn (zie pagina 6) 
Afhankelijk van de uitvoering en optionele mogelijkheden zijn er extra beschikbare 
velden. Dit is bijvoorbeeld van toepassing wanneer de optie ‘Multistock’ van toepassing 
is. 

• Opname ID: bij het wegschrijven van een nieuwe opname kent Wings hieraan een 
uniek volgnummer (Opname ID) toe.  

Wanneer met meerdere opnames tegelijk wordt gewerkt, dan kan Wings door deze ID 
in het opnamebestand op te nemen, controleren of dit bestand wel bij de juiste 
opname hoort.  

• Vestiging 

• Product ID: intern productnummer 

• Productcode 

• Productomschrijving: informatief 

• Barcode: bevat alle barcodes voor het gegeven product gescheiden door een 
scheidingsteken 

• Magazijn ID: intern magazijnnummer 

• Magazijncode 

• Locatie ID: intern locatienummer 

• Locatiecode 

• Eenheidsprijs: de eenheidsprijs volgens de opgegeven prijscategorie (informatief) 

• Stock: de huidige voorraad (bepaald door Wings) van het product in de gegeven 
locatie (informatief) 

• Prijscategorie: de prijscategorie die de te exporteren prijzen bevat 

• Extern programma: programma dat na het aanmaken van het uitvoerbestand wordt 
opgestart 

 
Je kan velden (de)selecteren door te dubbelkllikken op een specifiek veld; 

• het aanklikken van /  (gemarkeerde velden (de)selecteren); 

• het aanklikken van /  (alle velden (de)selecteren). 

Elk veld kan hoogstens één maal geselecteerd worden. 

Geselecteerde velden worden onderaan in het overeenkomstige venster geplaatst, 
gedeselecteerde velden vind je onderaan de lijst van de beschikbare velden terug. 

 

De onderlinge volgorde van de geselecteerde velden kan gewijzigd worden door: 
• te klikken op het betrokken veld en te slepen naar de gewenste plaats; 

•  om een geselecteerd veld één positie naar boven te verplaatsen; 

•  om een geselecteerd veld één positie naar beneden te verplaatsen. 
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4. Bijlage: detail instellingen tekstbestand 
 
Een opnamebestand is een tekstbestand waarbij elke lijn de voorraad bevat voor een 
gegeven combinatie product/locatie.  

Elke lijn moet dus voldoende velden bevatten om zowel het product, de locatie en het 
stockaantal te kunnen bepalen. 

 

 
 

Volgende instellingen bepalen de structuur van het opnamebestand: 

• Scheiding velden: karakter waarmee de verschillende velden gescheiden zijn 

• Scheiding tekst: karakter waarmee het begin en einde van een string aangegeven 
wordt 

• Scheiding barcode: karakter waarmee de verschillende barcodes van het product 
gescheiden zijn 

• Decimaal symbool 

 
 

 Bijkomende gegevens: 

Standaard pad, locatie waar het te importeren bestand staat of waar het te exporteren 
bestand dient te worden weggeschreven.  Standaard bestandsnaam voor import of 
exportbestanden. 

Extern programma, het programma dat opgestart wordt na het inlezen van het 
importbestand of na het aanmaken van het uitvoerbestand. 

 Na import bestaat de mogelijkheid om het importbestand te behouden of na 
import te verwijderen/te hernoemen. 
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5. Bijlage : kleurinstellingen 
 
Hier stelt u de kleuren in die gebruikt worden tijdens het opnameproces:  

 
Voorbeelden van de gebruikte kleurcodes: 

 

Tabel Totaal opgenomen: 

• Verschil hoeveelheid , wanneer er een verschil gesignaleerd wordt 
tussen de huidige hoeveelheid en het totaal opgenomen; 

• Gewijzigd  , om de inhoud van gewijzigde gegevens weer te geven. 
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Tabel Foutieve opnamegegevens: 

• Gegevensfout , b.v. wanneer het opnamebestand productcodes 
bevat die niet in het productenbestand van Wings terug te vinden zijn;  

• Buiten selectie , b.v. wanneer het opnamebestand  productcodes 
bevat van bestaande producten in Wings, maar deze producten zich buiten het 
geselecteerde bereik bevinden  (productgroep, product, componenten, leverancier) 

• Relationele inconsistentie   

• Foutieve stocklocatie , b.v. om producten aan te duiden die aan het 
geselecteerde bereik voldoen, maar waarvoor de stocklocatie in het 
opnamebestand verschilt van deze in het productenbestand in Wings. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van multistock, dan kan je met de 

knop  de foutieve stocklocatie als werkelijke stocklocatie opnemen (indien 
de vorige stocklocatie geen stock meer bevat). 
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6. Bijlage: verwerking foutieve opnamegegevens 
 
Wanneer u de opnamegegevens via een file inleest, controleert Wings of de gegevens 
correct zijn, en geeft waar nodig een melding. 
 

 
 
 
 

•  het inlezen volledig afbreken 

•  de lijn met foutieve gegevens wordt alsnog opgenomen 

•  alle volgende lijnen met fouten alsnog opnemen 

•  de lijn wordt niet opgenomen 

•  alle volgende lijnen met fouten eveneens niet opnemen 
 
 
Nadat alle lijnen van het importbestand deze procedure doorlopen hebben, wordt een 
verslag van het inlezen getoond en kan u besluiten om door te gaan met de import  

 of af te breken . 
 
 
Wanneer u doorgaat met de import vindt u de importfouten rechts bovenaan in het 
opnamevenster terug: 

 
 
 



 Wings Opname inventaris 16 

  

Correcte lijnen worden weergegeven in de invoertabel Geldige opnamegegevens: 

 
 
 
 
 
Foutieve lijnen vind je onderaan terug in de invoertabel Foutieve opnamegegevens: 

 
 
 
Al naargelang de aard van het probleem worden de foutieve gegevens in een specifieke 
kleur weergegeven. 
Door te dubbelklikken op een gemarkeerd veld, kan je  fouten corrigeren. 
Het is eveneens mogelijk om in deze tabel de opgenomen stockhoeveelheid aan te 
passen.  

Wanneer alle fouten gecorrigeerd zijn kan u klikken op  om de aangepaste lijnen te 
verplaatsen naar de tabel met geldige opnamegegevens. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
Pas wanneer de tabel met foutieve opnamegegevens leeg is, kunnen de 
ingelezen/ingebrachte stockgegevens toegepast worden op de inventaris. 
 

 Door te klikken op Verwijder foutieve opnamelijn  kan u foutieve lijnen 
volledig uit de opname verwijderen. 

 

 Indien (bij enkelvoudige stock) de ingelezen/ingebrachte stocklocatie 
verschilt van de huidige locatie in het productenbestand, dan kan u klikken 

op  om de stocklocatie in het productenbestand te overschrijven met de 
ingelezen/ingebrachte waarde.  Dit kan enkel indien de vorige locatie 
geen stock meer bevat. 
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Klik op  Gegevens geïmporteerd bestand verwijderen  om de ingelezen informatie 
alsnog uit de tabel met geldige opnamegegevens te verwijderen. 
 

 
 
 
 

Klik op  Geïmporteerd bestand toepassen op opnamegegevens  om de geldige 
opnamegegevens in de inventaris op te nemen: 
 
 

 
 
 
Het is eveneens mogelijk om het getoonde stockaantal in de kolom Tot. Opgenomen 
manueel aan te passen. 

Klik op  Opnamegegevens opslaan om de opname weg te schrijven. 
 
 
Nu kan je: 
 
• een volgend bestand met voorraadgegevens importeren 
•  de opname verlaten en eventueel later bijwerken; de opnamestatus van de 

opname wordt  
•  de opnamegegevens effectief in de voorraad opnemen 
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7. Bijlage: gebruik van de tekst import wizard in Excel 
 

Via  Opnamebestand exporteren wordt een ASCII-bestand aangemaakt volgens de 
instellingen zoals eerder besproken. We geven hier een voorbeeld hoe u dergelijk 
bestand in Excel kan inlezen. 
 
b.v. opnamebestand opex3004.TXT 
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b.v. importeren opex3004.TXT in Excel d.m.v. de Text Import Wizard 

 

     

Klik  Stel het gebruikte scheidingste- Ken aan elke kolom die  

 ken in en klik  geen stockwaarde bevat  
 het formaat Text toe; klik  

   
 
Op deze manier wordt de inhoud van het opnamebestand correct weergegeven in Excel 
en kan je de stockgegevens aanvullen: 

 
 
 
Het aangepaste bestand kan je in Excel bewaren met de optie Save as (Bewaren als); 
selecteer CSV (MS-DOS) (*.csv) als bestandstype. 

 
 
Dit bestand kan u nadien importeren. 
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