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1. Inleiding 
 

1.1. Algemeen 
 

Deze module geeft de gebruiker de mogelijkheid om stockinformatie bij te houden op 
verschillende niveaus.  De mogelijkheid om producten te transfereren van de ene 
stocklocatie naar een andere maakt hier deel van uit.  De multi-stockmodule kan 
gecombineerd worden met de module voor de gereserveerde stock.  De multi-
stockmodule is verkrijgbaar vanaf de Enterprise-versie van Wings.  In deze handleiding 
wordt naast multi-stock ook het gedeelte gecombineerd met de module gereserveerde 
stock besproken. 
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1.2. Concept 
 

Deze module implementeert het stockbeheer op drie verschillende niveaus: 

 

 Vestiging:  dit wordt beschouwd als het hoogste niveau waarop stockinformatie 
wordt bijgehouden.  Een vestiging vertegenwoordigt de verschillende 
verkoopspunten van een bedrijf. 

 

 Magazijn:  binnen een vestiging kunnen er verschillende magazijnen bestaan.  Zo kun 
je een onderscheid maken tussen bv.  ‘de winkel’ en ‘het magazijn’.  Op dit niveau 
worden geen aparte stocktellers bijgehouden. 

 

 Locatie:  deze vormt het laagste niveau waarop stockinformatie wordt bijgehouden.  
Hier gaat het eigenlijk om de kleinste benoembare plaatsen in een magazijn, bv. ‘rek 
11, schuif 2, gang 3,...’ 

 

1.3. Multi-stock werking 
 

Elke verrichting is gekoppeld aan het hoogste niveau zijnde de vestiging.  Elke 
stockbeweging is gekoppeld aan een locatie (en dus ook aan een magazijn) binnen die 
vestiging.  Als er dus een ingave gebeurt van stock of een verrichting zoals een levering 
zal er dus steeds een vestiging en één of meerdere stocklocaties moeten worden 
ingegeven.  Belangrijk zijn hierbij de instellingen van het programma omdat deze er 
kunnen voor zorgen dat de noodzakelijke gegevens bij ingave grotendeels door het 
systeem zelf gebeuren. 

 

Elke gebruiker is verbonden aan een vestiging.  Aan elk stockproduct kunnen 3 locaties 
worden toegekend (al of niet van mekaar verschillend): 

 

Uit-locatie: 

 

Dit is de standaard locatie van het product. 

 

In-locatie: 

 

De locatie waar de producten (tijdelijk)worden geplaatst als ze binnenkomen via een 
leveranciersbestelling of een inkomende transfer. 
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Toewijs-locatie: 

 

De locatie waar het product terechtkomt als het wordt toegewezen aan een klantenorder 
of een transferverzoek. 

 

 Aangezien er in multi-stock met meerdere locaties wordt gewerkt werd voor 
‘Locatie’ in de productfiche een basisbestand voorzien.  Indien het gaat om ‘Enkelvoudige 
stock’ zal automatisch vestiging ‘00’ worden gebruikt en één magazijn.  Alle locaties 
behoren dan tot dat ene magazijn. 

 



 Multi-stock 6 

  

2. Algemeen gebruik 
 

2.1. Stocktransfers 
 

Het doel van de stocktransfer is het overbrengen van één of meerdere producten van de 
ene vestiging naar de andere.  Het gevolg is een stockvermindering in de ene en een –
vermeerdering in de andere vestiging. 

 

 Een  transfer kan dus  beschouwd worden als een respons op een transferverzoek.  
Dit transferverzoek ontstaat door het ingeven van een order binnen de module 
‘Gereserveerde stock’.  Deze module is dus eveneens vereist voor wie met stocktransfers 
wil werken die vanuit de orders worden ingegeven.    Indien enkel de module ‘Multi-
stock’ aanwezig is kan het transverzoek alleen manueel worden ingegeven.  Dit gebeurt 
via ‘Verrichting’ – ‘Transferverzoeken’. 

 

Stocktransfers, hoe gaat het in zijn werk? 

 

Eerst wordt er een transferverzoek ingegeven, waarbij de ene vestiging aan de andere 
producten bestelt.  Deze producten worden dan via een transfer uitgeleverd wat leidt tot 
een stockvermindering.  In de andere vestiging, die de transfer ontvangt, wordt dan de 
stock vermeerderd.  In beide gevallen, zowel bij het verzenden als bij het ontvangen, is 
het mogelijk om een transfernota af te drukken. 

Vest.01 (-)  Vest.00(+) 
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2.2. Vestigingen 
 

Binnen het programma multi-stock kun je gebruik maken van meerdere vestigingen.  De 
vestigingen maken deel uit van de hulpbestanden. 

 

 
 

 Communicatie:  gegevensinfo mbt de communicatie. 

 Memo:  willekeurige tekst  
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 Locaties:  de lengte van de code is bepaald in de instellingen (min. 8, max. 25 
karakters).  Op sommige lijsten (bv. de laadlijst) is het mogelijk om subtotalen te 
bekomen op een gedeelte van de locatiecode. 

 

 Laadlijst:  geeft toegang tot een wizard die toelaat zelf een opmaak voor deze lijst 
aan te maken.  Deze opmaak is afhankelijk van de vestiging.  Zonder multi-stock is 
dit een afzonderlijke menuoptie.    (Zie ook handleiding ‘Gereserveerde stock’: 5.2. 
Laadlijst). 

 

 Het schrappen of inactief zetten van een locatie. 

 

 Afdrukken:  instelmogelijkheid voor het aantal af te drukken exemplaren van 
transferverzoeken en transfers. 

 

 Kassa:  verschijnt enkel indien een kassamodule aanwezig is. 

Dit tabblad omvat ondermeer de kassaklant en het kasboek per vestiging, de 
standaard prijscategorie en het laatst gebruikte ticketnummer per vestiging.  De 
gegevens ‘laatste afsluiting’ en ‘laatste betaling’ worden automatisch ingevuld door 
het programma. 

 

 E-documenten:  E-mail verzender en BCC per verrichting in de vestiging voor het 
mailen. 



 Multi-stock 9 

  

 

 Je kan van vestiging veranderen door op  te klikken en de gewenste 
vestiging te selecteren. 

 

 Indien er geen multi-stock programma aanwezig is, kun je de verschillende 
instellingen voor de kassa terugvinden in Beheer – Instellingen – Logistiek - Kassa (1) 
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2.3. Producten:  Manieren van reserveren 
 

Buiten de bestaande manieren van reserveren, ‘Toewijzen’ en ‘Bestellen’ (Zie ook 
handleiding ‘Gereserveerde stock’: 1.3. Manieren van reserveren), is vooral het gebruik 
van de transfer belangrijk in het multi-stock gebeuren. 

 

De manier van reserveren wordt bepaald in de productfiche, meer bepaald in het tabblad 
‘Voorzieningen’. 

 

 
 

Vestiging:  als een klant een bestelling plaatst en er dient een transfer te gebeuren dan is 
dit de vestiging naar waar er dient getransfereerd te worden. 

 

Toewijzen: 

 

Van de aanwezige voorraad wordt een bepaalde hoeveelheid voorbehouden voor een 
order.  Vanaf dan is dit deel van de voorraad niet meer vrij voor andere reservaties of 
leveringen. 

 

Bestellen: 

 

Het product moet worden besteld (of gegenereerd) bij een leverancier.  Hiertoe kan er 
eerst een bestelling leverancier worden ingegeven of kan het product worden besteld via 
de menuoptie ‘Te bestellen producten’.  Bij het ontvangen van deze bestelling zal het 
gereserveerde aantal aan een klantenorder worden toegewezen. 

 

Transfereren: 

 

Als je dit vakje aanvinkt betekent dit dat het product moet getransfereerd worden vanaf 
een andere vestiging.  Dergelijke manier van reserveren resulteert in een transferverzoek 
aan een andere vestiging.  Deze zal de transfer met het gevraagde verzenden.  Als de 
vragende vestiging de transfer ontvangt, dan kan het materiaal aan een klantenorder 
worden toegewezen. 
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 Als het toewijzen van de transfer aan een klantenorder later gebeurt, zal het 
materiaal toch gereserveerd blijven in stock. 

 

 Per orderlijn is een combinatie van reserveringslijnen mogelijk.  Indien in een order 
maar een deel van de door de klant gevraagde hoeveelheid aanwezig is, kan deze 
hoeveelheid onmiddellijk worden toegewezen.  De resterende hoeveelheid kan, 
indien aldaar aanwezig (en vrij), bij een andere vestiging worden gevraagd. 
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2.4. Inventaris Multi-stock 
 

In de productfiche zal dit tabblad, naargelang de aanwezigheid van bepaalde modules, 
verschillende vormen aannemen:  (Zie ook handleiding ‘Gereserveerde stock’: 2.1. 
Basisbestanden Tabblad Inventaris). 

 

Aangezien de stockinformatie per vestiging (in principe bevat een vestiging een magazijn 
en een magazijn bevat een stocklocatie) wordt bijgehouden, wordt deze voorgesteld in 
een aantal rasters (‘grids’ genoemd). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 De bovenste grid bevat de stockinformatie per vestiging.  De grid onder links 
toont het niveau magazijn.  Enkel de magazijnen die tot de geselecteerde 
vestiging behoren worden getoond.  De grid onder rechts bevat het niveau 
locatie.  Bv.  Er bestaat een hoofdvestiging 00 met een magazijn01 en dit bevat 
als stocklocatie de winkel. 

Voorraadgrid ‘Vestiging’ 

Voorraadgrid ‘Magazijn’ Voorraadgrid ‘Stocklocatie’ 

Totaal voorraad alle vestigingen 
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Bespreking grids op niveau locatie 

 

Niveau locatie vestiging: 

 

 Vestiging:  voor elke vestiging wordt een lijn getoond.  Bv.  Vestiging 00 heeft een 
voorraad van 12 flessen.  Er werd een minimum voorraad van 5 flessen en een 
maximum voorraad van 10 flessen vooropgesteld.  Hetzelfde geldt voor vestiging 01 
waar 15 flessen op voorraad zijn.  In totaal zijn er dus 27 flessen op voorraad. 

 

 De kolom ‘Transfer uit’ (analoog aan bestelling klanten) bevat de hoeveelheid 
die door andere vestigingen aan deze vestiging werd gevraagd.  De hoeveelheid 
die deze vestiging aan andere vestigingen heeft gevraagd, komt in de kolom 
‘Transfer in’ (analoog aan bestelling leveranciers) terecht. 

 

 In-locatie:  als de producten binnenkomen via een leveranciersorder of een 
binnenkomende transfer worden ze op deze locatie geplaatst. 

 

 Uit-locatie:  standaard locatie van het product. 

 

 Toewijs-locatie:  locatie waar het product naartoe gaat als het wordt toegewezen aan 
een klantenorder of transferverzoek. 

 

Niveau locatie magazijn: 

 

 Deze grid bevat een lijn die de vestiging en het bijhorende magazijn weergeeft. 
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Niveau stocklocatie: 

 

 Vestiging:  toont de vestiging (alleen-lezen) 

 Magazijn:  als er in de grid magazijn een magazijn werd geselecteerd wordt dit 
automatisch ingevuld en staat deze kolom op ‘alleen-lezen’. 

 Locatie:  naargelang er een vestiging of magazijn is ingevuld. 

 Voorraad:  aanwezige voorraad. 

 

 
 

 
 

 

 Als je de voorraad in deze grid aanpast, dan wordt het scherm ‘Wijzigen voorraad’ 
getoond en wordt een prijs en commentaar gevraagd.  Dit gebeurt voor elke 

stocklocatie waar de aanwezige voorraad gewijzigd wordt.  Door de knop  
aan te klikken kan voor elke locatie dezelfde prijs en commentaar worden 
gehanteerd. 
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3. Verrichtingen 
 

3.1. Instellingen voorbeelden 
 

Voorbeeld 1: - Geen 

 
 

Instellingen in de productfiche: 

 Toewijzen (vanuit de aanwezige voorraad). 

 Transfereren van Vestiging 01 naar Vestiging 00. 

 Standaard – Geen.  De gebruiker moet zelf het gewenste type selecteren in het 
reservatiescherm. 

 De kolommen locatie, toewijs-locatie, vestiging en voorzien zijn in dit geval leeg. 

 

Beeld in de verrichtingen: 
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Voorbeeld 2: - Toewijzen 

 

 
 

Instellingen in de productfiche: 

 Toewijzen (vanuit de aanwezige voorraad). 

 Transfereren van Vestiging 01 naar Vestiging 00. 

 Standaard – Toewijzen.  De gebruiker zal als standaardwaarde ‘Toewijzen’ bekomen 
inhet reservatiescherm. 

 De kolommen locatie, toewijs-locatie en voorzien zijn in dit geval ingevuld. 

 

Beeld in de verrichtingen: 
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Voorbeeld 3: - Bestellen 

 

 
 

Instellingen in de productfiche: 

 Bestellen bij leverancier (het product wordt mogelijk besteld bij een leverancier). 

 Transfereren van Vestiging 01 naar Vestiging 00. 

 Standaard – Bestellen.  De gebruiker zal als standaardwaarde ‘Bestellen’ bekomen in 
het reservatiescherm. 

 De kolommen locatie en toewijs-locatie zijn in dit geval niet ingevuld. 

 De kolom vestiging en voorzien daarentegen wel. 

 

Beeld in de verrichtingen: 
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Voorbeeld 4: - Transfereren 

 

 
 

Instellingen in de productfiche: 

 Bestellen bij leverancier (het product wordt mogelijk besteld bij een leverancier). 

 Transfereren van Vestiging 01 naar Vestiging 00. 

 Standaard – Transfereren.  De gebruiker zal als standaardwaarde ‘Transfereren’ 
bekomen in het reservatiescherm. 

 De kolommen locatie en toewijs-locatie zijn in dit geval niet ingevuld. 

 Bij Vestiging staat de vestiging vanaf waar er moet worden getransfereerd. 

 

Beeld in de verrichtingen: 
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4. Verrichtingen 
 

4.1. Klantenorders 
 

 
 

Binnen de klantenorders zijn hier de kolommen ‘Voorzien’ en ‘Toegewezen’ te zien.  Het 
product zelf is ingesteld op ‘Transfereren’. 

 

 
 

Voorzien: 

Deze kolom bevat de gereserveerde hoeveelheid in stockeenheid voor deze productlijn.  
In ons voorbeeld wordt 1 fles gereserveerd. 

 

Toegewezen: 

Deze kolom bevat de toegewezen hoeveelheid in stockeenheid voor deze productlijn.  
‘Toewijzen’ gebeurt steeds vanuit de aanwezige voorraad. 

 

Beide kolommen zijn hier ‘alleen-lezen’ maar geven toegang tot het scherm 
‘Voorzieningen’  (Indien het product met reservaties werkt). 
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Het scherm ‘Voorzieningen’ 

 

 
 

Type: 

Eigenlijk zijn er 3 mogelijkheden, nl.  Toewijzen, Bestellen en Transfer.  Hier gaat het om 
een lijn van het type ‘Transfer’.  Deze geeft de reserveringslijn(en) weer die rechtstreeks 
aan de orderlijn hangt.  In het voorbeeld wordt 1 fles getransfereerd van de vestiging 01.  
Als het order wordt weggeschreven, wordt er een transferverzoek aangemaakt. 

 

 Als ‘Bestellen’ als type wordt geselecteerd, zal de kolom ‘Verrichting’, net 
als bij type   ‘Transfer’ toegankelijk zijn. 

 

Locatie: 

Dit moet ingevuld worden bij het type ‘Toewijzen’ en bepaalt in welke locatie het toe te 
wijzen product zich bevindt. 

 

 

De vestiging vanaf waar het product moet getransfereerd worden.  Als je op  
klikt in de kolom ‘Vestiging’ krijg je toegang tot het scherm ‘Zoeken product/vestiging’.  
In dit scherm kun je dan een vestiging selecteren waarin een bepaald product voorradig 
is.  Vervolgens kun je dit dan aan een reserveringslijn koppelen. 

 

Vestiging
: 
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Het scherm ‘Zoeken product/vestiging’ 

 

 
 

 Vestiging: code van de vestiging. 

 Naam: naam van de vestiging. 

 Voorraad: de voorraad die in de vestiging aanwezig is. 

 Gereserveerd: het gedeelte van de voorraad dat gereserveerd is. 

 Vrij: het gedeelte van de voorraad dat nog vrij is. 

 

 
Deze knop van het scherm ‘Zoeken product/vestiging’ wisselt tussen ‘Enkel vrij’ en 
‘Alles’.  Hiermee bepaal je of je enkel lijnen wilt zien waarvoor nog een gedeelte vrij is, 
ofwel alle lijnen. 

 

Voorzien: 

De gereserveerde hoeveelheid van het product. 

 

Toegewezen: 

Bij het type ‘Toewijzen’ is dit gelijk aan de gereserveerde hoeveelheid. 

 

Uitgeleverd: 

Het uitgeleverde aantal van de oorspronkelijke gereserveerde hoeveelheid. 

 

Verrichting: 

Dit vak is enkel toegankelijk bij lijnen van het type ‘Bestellen’ of ‘Transfer’.  Dit vak bevat 
de nummer van de verrichting via dewelke het gereserveerde materiaal moet worden 
verkregen.  

 



 Multi-stock 22 

  

 
 

 Als het gaat om lijnen van het type ‘Transfer’ dan is de verrichting in kwestie een 
transferverzoek.  Gaat het om lijnen van het type ‘Bestellen’ dan is de verrichting 
in kwestie de lijn van een leveranciersorder.  Dit order of verzoek kan 
geselecteerd worden met het scherm ‘Zoeken bestellijnen’ of ‘Zoeken 

transferverzoeklijnen’, door op  te klikken naast ‘verrichting’.  Hier zie je dan 
een overzicht van alle leveranciersbestellingen (transferverzoeken) waarin dit 
product voorkomt.  Selecteer de gewenste bestelling (of het gewenste verzoek) 

en klik op .  (Zie ook handleiding ‘Gereserveerde stock’:  Verrichtingen:  
3.1. Klantenorders – Bespreking scherm bestellijnen) 
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Het scherm ‘Zoeken transferverzoeklijnen’ 

 

 
 

 In het scherm ‘Zoeken transferverzoeklijnen’ kun je gemakkelijk een lijn uit een 
transferverzoek selecteren en aan een reserveringslijn koppelen.  De getoonde lijnen 
bevatten hetzelfde product als de reserveringslijn.  De lijnen die verschijnen behoren tot 
dezelfde vestiging als de verrichting waaraan de reserveringslijn gekoppeld is.’ 

 

Velden in het scherm ‘Zoeken transferverzoeklijnen’: 

 

 Verzoeker: de vestiging die het product aanvraagt. 

 Verzochte: de vestiging aan wie het product gevraagd wordt. 

 Verzoek: nummer van het transferverzoek. 

 Leverdatum: de vooropgestelde leverdatum voor het verzoek. 

 Verzocht: de verzochte hoeveelheid. 

 Gereserveerd: het gedeelte van de verzochte hoeveelheid dat reeds gereserveerd is. 

 Vrij: het gedeelte van de verzochte hoeveelheid dat nog niet gereserveerd is. 

 Verzonden: de reeds verzonden hoeveelheid. 

 Ontvangen: de reeds ontvangen hoeveelheid. 

 Eenheid: de stockeenheid. 

 

Speciale knop in het scherm ‘Zoeken transferverzoeklijnen’: 

 

 
Deze knop wisselt tussen ‘Enkel vrij’ en ‘Alles’.  Hiermee bepaal je of je enkel lijnen wilt 
zien waarvoor nog een gedeelte vrij is, ofwel alle lijnen. 
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 Indien het transferverzoek dat in de kolom ‘Verrichting’ wordt getoond geannuleerd werd 
dan wordt dit veld in een andere kleur getoond.  Daar de verrichting in kwestie dan niet 
meer bestaat wordt de interne nummer met een ‘*’ getoond. 
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4.2. Praktisch: Het transferverzoek gericht van vestiging 00 aan 
vestiging 01 

 

Productfiche – Tabblad Voorzieningen 

 
 

 
 

 Als je de knop  gebruikt, kun je een overzicht per product bekomen van de 
verschillende reservaties.  Deze knop vind je terug in de meeste verrichtingsschermen.  
(Zie ook handleiding ‘Gereserveerde stock’: 4.1. Voorzieningen) 

 

1) Klantenorder – Ingave transferverzoek: 

 

 Het is mogelijk een vestiging te selecteren. 

 Er wordt een productlijn ingegeven 0/501/4 waarbij 1 fles wordt besteld. 

 Als je in de kolom ‘Voorzien’ of ‘Toegewezen’ op  klikt kom je terecht in het 
reservatiescherm. 
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 Bij ‘Type ‘ kun je ‘Toewijzen’,‘Bestellen’, of ‘Transfer’ selecteren. 

 Selecteer ‘Transfer’. 

 Druk [Enter ]. 

 

 Indien gewenst kan de vestiging vanaf waar er dient getransfereerd te worden, 
hier nog worden aangepast. 

 

2) Klantenorder – Reservatie/Transfer : 

 

 
 

 Het gereserveerde aantal kan in dit geval nog aangepast worden.  Druk [Enter ] 
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 Indien bij het product standaard als type ‘Bestellen’is ingesteld en er een 
leveranciersbestelling in de vestiging aanwezig is waarop dit product voorkomt, dan 
wordt er een voorstel gedaan op het scherm.  Het nummer van deze bestelling 
verschijnt dan automatisch in de rubriek ‘Verrichting’.  Als de gebruiker zelf als type 
‘Bestellen’ selecteert op het scherm ‘Voorzieningen’, dan dient deze zelf ook een 
verrichting te selecteren. 

 

3) Verzenden van de transfer 

 

Transferverzoeken die door een bepaalde vestiging (verzoeker) bij een andere vestiging 
(verzochte) zijn geplaatst kunnen worden beschouwd als een intern klantenorder.  Het 
verzenden van de producten, de transfers, komt dan overeen met het uitleveren van dit 
order. 

 

 In tegenstelling met een ‘gewone’ levering verschilt de transfer in het feit dat er 
zowel een verzend- als een ontvangstkant aanwezig is. 

 

  Klik op Verrichting. 

 Klik op Transfers verzenden. 
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Hoofding: 

 

 Verzoek:  de nummer van het transferverzoek. 

 Origine:  de oorsprong van de transfer ‘Handmatig’/’Voorziening’. 

 Verzoeker:  de vestiging van wie het verzoek uitgaat. 

 Orderdatum:  datum van het order. 

 Leverdatum:  datum van de levering. 

 Referentie  

 Code:  code product. 

 Productomschrijving. 

 Verzochte:  de vestiging waaraan het transferverzoek gericht is. 

 Verzocht:  de verzochte hoeveelheid. 

 Gereserveerd:  aantal stuks gereserveerd via orders. 

 Verzonden:  aantal stuks verzonden met de transfer. 

 Verzendstatus:  status van verzending (Niet, volledig, gedeelteijk,…) 

 Ontvangen:  aantal stuks ontvangen. 

 Eenheid. 

 

 Indien een klantenorder geschrapt werd in de verzoekende vestiging, dan wordt het 
verzoek niet automatisch geschrapt.  De mogelijkheid bestaat immers dat er in de 
verzochte vestiging reeds reservaties zijn voor gemaakt.  Deze dien je dan manueel 
ongedaan te maken. 
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 Als je zonder de gereserveerde stockmodule een transfer wil aanmaken dan kan je 
dit ook rechtstreeks in het programma uitvoeren.  Klik gewoon op ‘Verrichtingen’-
‘Transferverzoeken’.  Klik op de lijn met ‘Verzoek’-(nieuw) en geef de nodige gegevens in 

voor de transfer.  Sla op met  of [F12]. 

 

 Bij het wegschrijven zal eerst de reserveringsinformatie worden weggeschreven.  
Daarna zullen de transfers worden aangemaakt.  Vervolgens zijn er nog allerlei afdrukken 
mogelijk, doch deze zijn afhankelijk van diverse instellingen. 

 

Afdrukmogelijkheden bij transfers: 

 

 Afdrukken Productetiketten  (Zie ook: Beheer – Instellingen- Logistiek – Etiketten – 
Product(3)) 

 

 Binnen dit onderdeel kan gekozen worden voor het automatisch afdrukken van 
etiketten bij een inkomende/uitgaande transfer. 

 

 Afdrukken vestigingsetiketten  (Zie ook: Beheer – Instellingen – Logistiek – Etiketten – 
Vestiging(1)&(2)) 

 

 Binnen deze onderdelen kan gekozen worden voor het automatisch afdrukken 
van etiketten bij een uitgaande transfer en een uitgaand verzoek.  Deze 
mogelijkheid bestaat zowel voor de verzender als voor de ontvanger. 
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 Alvorens etiketten af te drukken dien je een etiketdefinitie aan te maken.  (Zie ook: 
Menu – Afdrukken – Basisbestanden - Hulpbestanden – Vestigingen).  Deze 
aangemaakte lijstdefinitie selecteer je dan in het vak ‘Lijst vestig.’  (Zie ook: Beheer – 
Instellingen – Logistiek – Etiketten - Vestiging) 

 

 Afdrukken transfernota  (Zie ook: Beheer – Instellingen – Logistiek – Afdrukken(1)) 

 

 Binnen dit onderdeel kan de afdrukvraag voor transfers worden gekozen.  Deze 
mogelijkheid bestaat zowel voor de verzender als voor de ontvanger. 

 

 

In de productfiche is het mogelijk om te bepalen dat er ofwel geen 
of 1 etiket per transfer moet worden afgedrukt, dan wel om 
etiketten af te drukken volgens het aantal verzonden of ontvangen 
producten in stockeenheid. 

 

 

 

 

4) Het scherm ‘Transfers verzenden’ 

 

Het programma ‘Transfers verzenden’ toont slechts die verrichtingslijnen waarvan het 
product met reservaties werkt of waarbij manueel een transferverzoek werd ingegeven. 

 

 Klik op  om het transverzoek op te zoeken. 

 

 
 

 Klik op (...) in de kolom ‘Locatie’. 

 In het scherm ‘Locatie Levering’, klik op .  Het scherm ‘Zoeken product/locatie’ 
wordt getoond. 
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 De stocklocaties van de verzochte vestiging verschijnen op het scherm.  In deze 
vestiging (01) zijn er in Magazijn02 in de stocklocatie ‘Winkel2’, 5 flessen 
aanwezig. 

 

5) Het scherm ‘Zoeken product/locatie’ 

 

 Het scherm dat we hier zien laat dus toe om een locatie te selecteren waarin een 
bepaald product aanwezig is.  Je hebt hierdoor de mogelijkheid om een locatie aan 
een reserveringslijn te koppelen.  Per locatie wordt de nog niet toegewezen voorraad 
getoond.  Indien zowel gereserveerde - als gereserveerde(maar nog niet 
toegewezen) voorraad aanwezig is, zullen meerdere lijnen verschijnen. 

 

Velden van het scherm ‘Zoeken product/locatie’: 

 

 Vest.: code van de vestiging. 

 Magazijn: code betreffende magazijn. 

 Code: code van de betreffende stocklocatie.Aanwezig(L): aanwezige voorraad locatie. 

 Gereserveerd(L): gereserveerde voorraad locatie. 

 Toegewezen(L): toegewezen voorraad locatie. 

 Vrij(L): vrije voorraad locatie. 

 Gereserveerd(R): aantal gereserveerd op de reserveringslijn. 

 Toegewezen(R): aantal toegewezen op de reserveringslijn. 

 Toegewezen aan: de verrichting (klantenorder, transferverzoek) waaraan de 
producten op de reserveringslijn zijn toegewezen. 

 Verkrijg door: de verrichting (leveranciersorder, transferverzoek) waardoor de 
producten op de reserveringslijn zijn verkregen. 
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Deze knop wisselt tussen ‘Enkel vrij’ en ‘Alles’.  Hiermee bepaal je of je enkel lijnen wilt 
zien waarvoor nog een gedeelte vrij is, ofwel alle lijnen. 

 
Klik op de lijn met de gewenste stocklocatie en klik dan op deze knop om terug te keren 
naar het scherm ‘Locatie levering’. 

 

 
 

 Vul in bij ‘Te leveren’ 1, daar er maar 1 fles werd besteld. 

 Klik op  of druk [F12]. 

 

 

 Bij ‘Locatie’ wordt de stock met 1 fles verminderd. 

 

 
 

 Er wordt gevraagd om al dan niet naar het scherm ‘Stocktransfer’ te gaan.  Hier 
kan je nog ingrijpen op de gegevens van de stocktransfer.  Vanuit de ‘Verzender’, 
(d.i. de ‘verzochte’ vestiging) wordt dan de transfer naar de ‘ontvanger’, (d.i. de 

‘verzoekende’ vestiging) gezonden.  Je wisselt van vestiging door op  te 
klikken. 
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 Klik op  of druk [F12]. 

 

 
 

 Een transfernota kun je enkel afdrukken als de betreffende opmaak opgeladen is. 

 

 Klik op  of druk [F12], het volgende scherm verschijnt: 

 

 
 

 Klik . 
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Het scherm ‘Transfers verzenden’ is nu aangepast: 

 

 
 

Er werd nu 1 fles verzonden en afgenomen van vestiging 01.  Van de 5 flessen blijven er 
dus nog 4 over.  Uit de verzendstatus blijkt ook dat de transfer ‘Volledig verzonden’ werd.  
Er is nog geen ontvangst geboekt en er vallen voor deze transfer geen flessen meer te 
verzenden. 

 

6) Het scherm ‘Transfers zoeken’ 

 

Het nut van dit scherm is dat je transfers kunt opzoeken en als aparte optie de transfers 
kunt schrappen. 

 



 Multi-stock 35 

  

 
 

 Verzender/Ontvanger. 

 Verzonden:  een bereik tussen 2 datums kan worden opgegeven. 

 Nummer:  selectie van ordernummer tot ordernummer. 

 Afdrukstatus:  selectie volgens afdrukstatus. 

 Transferstatus:  selectie volgens status van transfer. 

 Ontvangen:  selectie van datum van ontvangst tot datum. 

 

Om de transfer te schrappen: 

  Klik op de te verwijderen transfer. 

 Klik op . 
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7) Het scherm ‘Transfers ontvangen’ 

 

Een transferverzoek van een bepaalde vestiging (de verzoeker) dat bij een andere 
vestiging (de verzochte) werd geplaatst kan bij de verzoeker worden beschouwd als een 
soort van intern leveranciersorder.  Als de producten dan worden ontvangen is dit 
eigenlijk het ontvangen van een transfer. 

 

Om dit te kunnen uitvoeren zal in de vestiging van de verzoeker het binnenkomen van 
de transfers worden afgehandeld in het scherm ‘transfers ontvangen’. 

 

 
 

  Klik op Verrichting. 

 Klik op Transfers ontvangen. 

 Klik op  om de gewenste transfer op te zoeken en te selecteren. 
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 Een overzicht van de transferverzoeken verschijnt.  Klik op de betreffende 

transfer om deze te selecteren en klik vervolgens op .  De 
geselecteerde transfer wordt nu in het scherm ‘Transfers ontvangen’ 
geplaatst. 

 

 
 

  Klik op  om de productlijn te selecteren. 

 

 In de kolom ‘Ontvangen’ wordt automatisch het aantal ’Ontvangen’ ingevuld.  De 
gebruiker kan dit aantal altijd aanpassen. 

 Klik op , het volgende scherm verschijnt: 
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 Het scherm ‘Locatie ontvangst’ toont de productcode en het aantal 
bestelde flessen.  Tevens wordt de locatie getoond (afkomstig uit de 
productfiche, tabblad inventaris) van het product.  In deze locatie 
(tenzij de gebruiker hier een andere locatie selecteert) zullen de 
binnenkomende producten worden geplaatst. 

 

 
Het aantal ontvangen flessen komt in de kolom ‘ontvangst’ te staan. 

 

 
Bij toewijzen aan wordt bepaald aan welk klantenorder/verzoek de ontvangst wordt 
toegewezen. 

 

  Door op  te klikken kan een andere voorziening worden gekozen. 

 

 
In de locatie ‘WINKEL1’ waren reeds 12 flessen aanwezig.  Door de ontvangst van 1 fles 
komt de stock in deze locatie nu op 13 te staan. 
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 Bij het wegschrijven van de ontvangst wordt eerst de reserveringsinformatie 
weggeschreven.  Daarna worden de transfers aangemaakt. 

 

 Indien het in de instellingen werd aangegeven kunnen er 
productetiketten en een transfernota worden afgedrukt.  (Zie ook: 
Beheer - Instellingen). 
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4.3. Praktisch: Het scherm voorzieningen en de transferverzoeken 
 

Deze verrichting geeft toegang tot een scherm waarin reserveringslijnen kunnen worden 
ingegeven voor een aantal geselecteerde verrichtingslijnen.  Dit scherm werd al 
uitgebreid besproken in de handleiding van de gereserveerde stock met betrekking tot de 
klantenorders.  (Zie ook: 3.1.5.  Verrichtingen Voorzieningen in de handleiding 
‘Gereserveerde Stock’).  In dit gedeelte gaat het over de transferverzoeken.  Enkel 
verrichtingslijnen waarvan het product met reservaties werkt, worden getoond. 

 

Het verrichtingsscherm ‘Voorzieningen’ 
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Velden van het verrichtingsscherm ‘Voorzieningen’: 

 Vestiging: keuze van de vestiging (je dient ingelogd te zijn als managergebruiker in 
Wings). 

 Orderdatum: bereik van datum tot datum. 

 Leverdatum: bereik van datum tot datum. 

 Leverstatus: mogelijkheid om hierop te selecteren. 

 Product: toont enkel verrichtingslijnen met het geselecteerde product. 

 Leverancier: leverancierscode 

 

 De geselecteerde leverancier moet een leverancier zijn waarvoor reserveringslijnen 
van het type ‘Bestellen’ bestaan en die besteld zijn bij deze leverancier. 

 

 Onvoldoende voorzien: toont verrichtingslijnen waarvoor de gereserveerde 
hoeveelheid kleiner is dan de hoeveelheid die gevraagd werd. 

 Onvoldoende toegewezen: toont verrichtingslijnen waarvoor de toegewezen 
hoeveelheid kleiner is dan de gevraagde hoeveelheid. 

 Annulaties: toont verrichtingslijnen waarvoor geannuleerde verrichtingslijnen 
bestaan. 

 

Er werd binnen het scherm Voorzieningen ook een luik voorzien specifiek voor 
klantenorders.  Volgende selecties zijn mogelijk: 

 

 Klant/Leveradres: een selectie op de klant en een leveringsadres. 

 Boek en Nummer: naast een verkoopdagboek kan er ook een selectie van 
ordernummer tot ordernummer worden opgegeven. 

 Vertegenwoordiger: bijkomende selectie per vertegenwoordiger. 

 Geblokkeerd: selectie volgens het al dan niet geblokkeerd zijn van het order of alle 
orders ongeacht de status ‘geblokkeerd’. 

 

 
 

  Een ’Productie-bestelling’ is  een bestelling gekoppeld aan een productie-
leverancier.  (Cfr. Enkel geldig bij gebruik van de module meervoudige 
producten). 
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Ook voor transferverzoeken zijn er op deze lijst specifieke selecties voorzien: 

 

 Verzoeker: zijnde de vestiging die het transferverzoek heeft geplaatst. 

 Nummer: selectie op nummer van de transferverzoeken. 

 

 

We bekijken een praktisch voorbeeld: 
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Voorbeeld 1 verrichtingsscherm ‘Voorzieningen’ 

Selectie op ‘Leverdatum’, ‘Product’ en ‘Klant’: in Vestiging 00 bekijken we het 
voorzieningsscherm voor de transferverzoeken aan Vestiging 01. 

 

 
 

  Klik op Verrichtingen. 

 Klik op Voorzieningen. 

 Klik op  en vul in 01/08/2010 tot 
31/08/2010. 

 Vul als product in: 0/501/4. 

 Selecteer als ‘Verzochte’: vestiging 01. 
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 Selecteer als klant ‘DEBRUYN’. 

 

  De bedoeling is dus dat je de verrichtingslijnen van de reservaties kunt zien 
voor klantenorders met een leverdatum van 01/08 tot en met 31/08, in dit 
voorbeeld met een bijkomende selectie op product en op klant, die de 
producten besteld heeft. 

 

 Het product moet ingesteld zijn om te werken met reservaties 

 

 Klik in het vakje ‘Transferverzoeken’ op ‘Verzoeker’ en selecteer  
‘00’. 

 Klik  

 

Het volgende scherm verschijnt: 

 
 

In de bovenste ‘grid’ worden twee verzoeken getoond in de vestiging 00, nl. 
klantenorders (nrs 1, en 2) met een leverdatum tussen 01/08/10 en 31/08/10.    Voor 
het order nr. 1 werd 1 fles besteld en werd er 1 fles toegewezen.  Voor het order nr.2 
werden er 4 flessen besteld en werden er ook al 2 verzonden.  4 flessen werden er 
voorzien.  Er werd voor dit verzoek nog maar 1 fles toegewezen. 

 

Detail order V01-10000002: 

 
 

 In de verrichtingslijnen van het volgende scherm kan enkel de gereserveerde 
hoeveelheid (kolom voorzien) worden aangepast. 
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Hier zie je de reserveringslijnen die bij de geselecteerde lijn in de bovenste grid horen.  In 
het geval van klantenorder nr. 2 zie je dat 1 fles werd voorzien met het transferverzoek 
nr 5, die volledig ontvangen werd.  3 andere flessen werden voorzien met het 
transferverzoek nr. 7.  Deze transfer werd evenwel nog niet verzonden of toegewezen.  
De bestelling van deze ene fles werd toegewezen aan de stocklocatie ‘WINKEL’. 

 

In een tweede lijn gaan je nu ook de overige 3 voorziene flessen toewijzen. 

 

  Klik in de onderste grid op ‘Type’. 

 Klik op  in de kolom ‘Locatie’. 

 

 
 

In de toewijslocatie ‘WINKEL1’ zie je dat er 14 flessen aanwezig zijn en dat er 3 werden 
gereserveerd en toegewezen.  Er zijn er dus nog 11 vrij. 

 

 Klik  en vul het voorziene aantal (3 flessen) in. 

 

 
 

 Klik op  of druk [F12] om de verrichting op te slaan. 
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Voorbeeld 2 verrichtingsscherm ‘Voorzieningen’ 

Selectie op ‘Leverdatum’, en ‘Klant’ in Vestiging 00 bekijken we het voorzieningsscherm 
voor de transferverzoeken aan Vestiging 01. 

 

 
 

  Klik op Verrichtingen. 

 Klik op Voorzieningen. 

 Klik op  en vul in 01/08/2009 tot 
31/08/2009. 

 Selecteer als ‘Leverstatus’:  
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  De verzochte is in dit geval de vestiging 01. 

 , het gaat om tranferverzoeken voor de klant 
RAES. 

  De verzoeker is de vestiging 00. 

 

  De bedoeling is dus dat je de verrichtingslijnen van de reservaties kunt 
zien voor klantenorders die moeten geleverd worden tussen 01/08/2009 
en 31/08/2009.  Deze orders zijn nog niet of gedeeltelijk uitgeleverd.  
Bijkomend gaat het ook om transferverzoeken van vestiging 00. 

 

 Klik  

 

Het volgende scherm verschijnt: 

 
 

In de bovenste ‘grid’ wordt een orderlijn getoond, nl. klantenorder (nr. 3) met een 
leverdatum van 11/08/10.  Voor dit order werd 1 fles besteld. 

 

 In de verrichtingslijnen van dit scherm kan enkel de voorziene 
hoeveelheid worden aangepast. 

 

 
 

Hier zie je de reserveringslijnen die bij de geselecteerde lijn in de bovenste grid horen.  In 
het geval van klantenorder nr.3 zie je dat 1 fles getransfereerd werd van vestiging 01.  Er 
werd 1 fles voorzien en toegewezen, maar nog niet uitgeleverd.  De transfer nr 
00000002 werd volledig ontvangen en aangemaakt.  Deze ene fles werd toegewezen 
aan de locatie WINKEL1.  Als uiteindelijk het order wordt uitgeleverd aan de klant, 
ontstaat het volgende beeld: 
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4.4. Praktisch: Voorraadbewegingen zonder transfers 
 

Eenvoudig voorraad verplaatsen van de ene stocklocatie naar de andere. 

 

 
 

  Klik op Verrichtingen-Inventaris. 

 Klik op Voorraadbewegingen. 

 

 
 

 Indien in het kader ‘Selectie product’ ‘Geen selectie’ wordt gekozen kan de 
gebruiker op het verrichtingsscherm zelf de producten selecteren die hij naar 
een andere vestiging, magazijn of locatie wenst over te dragen.  Er bestaat 
ook de mogelijkheid om op basis van een verrichting (order, levering, 
verzoek, ontvangst) te transfereren. 
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 In het vak ‘Selectie locatie’ selecteer ik de vestiging, magazijn en locatie vanaf 
en tot en met diegene die ik wens te zien in het selectiescherm. 

 

 Indien ‘Selectie’ wordt gekozen bestaat de mogelijkheid om tussen productgroepen 
en producten een selectie te maken. 

 

 
 

  Klik op product. 

 

 Sorteren kan op product of op stocklocatie gebeuren. 

 

 Klik op . Om het scherm te openen. 

 

  Enkel productlijnen tonen met een positieve of 
negatieve     voorraad of alle lijnen tonen. 

 

 
 

 In het vak ‘Bestemming’ kan de vestiging, het magazijn in die vestiging en 
de stocklocatie in dat magazijn worden geselecteerd waarvoor de 
voorraadbeweging bestemd is.  ‘Locatie’ vul je dus in als alle producten naar een 
zelfde locatie moeten verplaatst worden.  Bij de parameters (deze moeten 
verplicht ingevuld worden) kan er verder nog een datum en een commentaar 
worden opgegeven. 
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 Indien er in het vak ‘Bestemming’ geen selectie voor magazijn en stocklocatie wordt 
geselecteerd zal naast het aantal ook het magazijn en de gewenste stocklocatie 
moeten worden ingevuld op de detaillijnen.  De mogelijkheid bestaat evenwel om in 
het vak ‘Locatie’ te bepalen dat steeds de ‘Uit’, ‘In’, ‘Toewijs’ of de ‘Locatie zoals 
toegewezen’ mag worden voorgesteld. 

 

 
 

De gewenste producten kunnen nu worden geselecteerd en ook de hoeveelheid kan 
worden ingevuld.  Er worden van de vestiging 00, uit het magazijn ‘STORE’ en van de 
stocklocatie ‘REKA’ 3 stuks overgezet naar de stocklocatie ‘BESTELWAGEN’. 

 

  Klik op de gewenste productlijn in de kolom hoeveelheid en geef het aantal in 
dat naar de bestemming moet. 

 

 Indien op de productlijn in de hoofding geklikt wordt, verschijnt automatisch die 
productlijn in het selectiescherm en kan onmiddellijk de gewenste hoeveelheid 
worden ingevuld. 

 

De stockhoeveelheid wordt herleid naar 37 stuks in vestiging 00. 
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Klik op  of druk [F12]. 

 

 
 

 Het scherm ‘Bevestiging’ verschijnt.  Klik hier op . 

 

 Indien op  geklikt wordt zal de volledige hoeveelheid in stock van de 
oorspronkelijke locatielijn worden overgenomen naar de productlijn in de locatie 
van 

 Andere knoppen in dit scherm zijn de standaardknoppen voor productinfo , 

producthistoriek  en stockplanning , die je kent uit de andere schermen van 
Wings 
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Er kan dan een lijst van de ingegeven stockbewegingen worden afgedrukt, gesorteerd 
volgens de productcode, de originele locatie of de locatie van bestemming. 

 

B.v. voorraadbewegingen volgens bestemming 

 
 

Het product 0/601/4 wordt gemuteerd van vestiging 00 en vanuit het magazijn ‘STORE’.  
Dit product  bevindt zich oorspronkelijk op de locatie ‘REKC’.  2 Stuks van dit product 
worden overgebracht naar onze bestelwagen.  Voor de gelegenheid werd als vestiging 
en magazijn ‘BW’ gebruikt. 
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5. Raadplegen 
 

 

 

 

5.1. Voorzieningen 
 

 
 

Om per vestiging en per product een overzicht te kunnen bekomen van de verschillende 
reservaties, werd dit raadpleegscherm voorzien.  Dit scherm is ook bereikbaar met de 

knop  in de productinfo-fiche en in de meeste verrichtingsschermen. 

 

 Elke raadpleging in de logistieke module werd voorzien van een selectie op 
vestiging. 
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Per stocklocatie kun je hier de reservaties van een product raadplegen. 

 

  Uit het voorbeeld blijkt dat voor het product 0/501/4 er 30 flessen in voorraad 
zijn.  Hiervan zijn er 14 flessen gereserveerd.  Er zijn er ook 14 toegewezen.  
Hiervan zijn verschillende aantallen toegewezen aan een verrichting.  De 
verrichting vindt u terug in de kolom ‘Toegewezen aan’.  In de kolommen 
‘Voorzien’ en ‘Toegewezen’ worden dan de overeenkomstige aantallen getoond. 
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6. Afdrukken 
 

 

 

 

6.1. Transfers 
 

 
 

  Klik op Afdrukken. 

 Klik op Transferverrichtingen. 

 Klik op Uitgaande transferverzoeken. 

 Klik op  en selecteer ‘00’. 

 Klik op  en selecteer ‘01’. 

 

 De bedoeling is dus transfers af te drukken die van vestiging 00 verzonden 
werden naar vestiging 01.  Buiten de selecties op verzendingsdatum en 
transfernummer, kan er bijkomend op de afdrukstatus, de transferstatus en 
de ontvangststatus worden geselecteerd. 

 

 Klik op Afdrukken om de geselecteerde transfer af te drukken. 

 Elk afdrukmenu in de logistieke module werd voorzien van een selectie op 
vestiging.  
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 Om transfers te kunnen afdrukken is het noodzakelijk over een opmaak te 
beschikken.  De opmaak van de transfernota kunt u opladen via Beheer – Afdrukken – 
Wizard. 

 

 Via Afdrukken – Transferverrichtingen werden er gelijkaardige afdrukmenu’s voorzien 
voor het afdrukken van inkomende transferverzoeken en ook voor uitgaande en 
inkomende transfers. 
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6.2. Locatie-lijsten 
 

 
 

  Klik op Afdrukken-Basisbestanden. 

 Klik op Locaties. 

 

 Op de locatielijsten kan ook de vestiging en het magazijn worden geselecteerd met 
behulp van een Lijst Wizard.  Werd als soort document voor ‘etiketten’ werd gekozen 
dan wordt de mogelijkheid geboden om de locatie-code (LOCACD) af te drukken in 
barcode-formaat. 

 

 Via Beheer-Instellingen-Logistiek-Etiketten-Locaties kunnen de instellingen voor het 
afdrukken van locatie-etiketten worden bepaald. 
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7. Instellingen 
 

Via Beheer – Instellingen – Logistiek worden de instellingen voor de multi-stock 
afhankelijk van hun aard in verschillende secties weergegeven: 

 

Divers(2) 

 

 

 

  transferverzoeken die gedeeltelijk verzonden 
werden mogen geschrapt worden.  Deze selectie wordt gebruikt bij het verzenden en 
schrappen van transfers. 

 

  van toepassing als de vorige parameter is aangevinkt.  
Deze parameter geeft de standaardwaarde aan voor het al dan niet schrappen van een 
transferverzoek bij het verzenden van een transfer. 

 

 Enkel als de combinatie Multi-stock/Gereserveerde stock werd geïnstalleerd zijn deze 
selecties zichtbaar. 
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Inventaris 

 

 
 

De voorraadverificatie bevat naast de gebruikelijke verrichtingen nu ook instellingen voor 
transferverzoeken en transfers.  Binnen de groep van de verkoopverrichtingen heeft dit 
betrekking op de uitgaande transfers en de inkomende transferverzoeken.  Binnen de 
groep van de aankoopverrichtingen op de binnenkomende transfers en de uitgaande 
transferverzoeken. 

 

  betekent dat er geen controle wordt uitgevoerd.  Meestal van toepassing bij 
orders/bestellingen. 

 

  er verschijnt een dialoogvenster wanneer de reële stock overschreden wordt, 
dit wordt meestal toegepast voor leveringen/ontvangsten. 

 

  er verschijnt een dialoogvenster wanneer de reële voorraad, vermeerderd met 
de hoeveelheid die nog in bestelling is bij klanten, overschreden wordt. 
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Afdrukken(1) 

 

 
 

In de groep ‘Automatisch afdrukken verkoop- en aankoopverrichtingen’ werd een groep 
‘transfers’ toegevoegd.  Bij het verzenden en ontvangen van transfers kan al dan niet de 
vraag worden gesteld om een transfernota af te drukken. 

 

Er is ook net als bij de andere verrichtingen, de mogelijkheid ‘Nieuw’ waarbij enkel nieuw 
ingebrachte verrichtingen na het wegschrijven automatisch worden afgedrukt. 

‘Ja’:  er gebeurt een automatische afdruk van zowel nieuwe als gewijzigde documenten. 
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Etiketten - Product(2) 

 

 

 

In dit scherm staan parameters voor het automatisch afdrukken van productetiketten bij 
inkomende en uitgaande transfers en uitgaande verzoeken.  Dezelfde selecties als bij het 
afdrukken van etiketten bij verrichtingen zijn beschikbaar. 

 

Etiketten – Bewegingen 

 

 
 

Verrichtingen die langs ‘Inventaris’-‘Voorraadbewegingen’ worden uitgevoerd kunnen 
ook een etiketdefinitie toebedeeld krijgen.  Dit tabblad laat dan toe de gewenste 
etiketdefinitie te koppelen. 
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Etiketten – Vestiging 

 

 
 

Afdrukinstellingen:  deze selectie bevat de instellingen voor het afdrukken van de 
lijstdefinitie, de gebruikte printer en de papierbak. 

 

:  moeten de gevraagde etiketten onmiddellijk na het 
inbrengen/aanpassen van elke individuele verrichting afgedrukt worden of pas na het 
volledig afsluiten van het verrichtingsvenster. 

 

:  om de etiketpagina zo optimaal mogelijk te benutten kan je 
aangeven welk etiket van de pagina er moet bedrukt worden. 

 

Automatisch afdrukken uitgaande transfer:  bepaalt het automatisch afdrukken van 
vestigingsetiketten bij het verzenden van transfers van de vestiging die de transfers 
verzendt (d.i. de verzender) en/of de ontvanger (de vestiging waarvoor de transfer 
bestemd is). 

 

Etiketten – Vestiging(vervolg) 

 

bepaalt het afdrukken van vestigingsetiketten bij het verzenden van uitgaande verzoeken 
van de vestiging die de transferverzoeken verzendt (d.i. de verzender) en/of de 
ontvanger (de vestiging waarvoor het transferverzoek bestemd is). 
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Etiketten - Toewijzing 

 

Dit kan nuttig zijn in het geval dat een klant een product bestelt.  Dit product wordt uit de 
stock genomen (als het voorradig is) en er wordt een toewijs-etiket op aangebracht.  Op 
die manier is onmiddellijk duidelijk voor wie het product werd gereserveerd. 

 

 

 

Binnen de menukeuze ‘Afdrukken Toewijsetiketten’ kun je met behulp van de ‘wizard’ 
een etiketdefinitie aanmaken.  Deze definitie kun je hier dan toekennen evenals de 
gewenste printer en papierbak. 

 

:  moeten de gevraagde etiketten onmiddellijk na het 
inbrengen/aanpassen van elke individuele verrichting afgedrukt worden of pas na het 
volledig afsluiten van het verrichtingsvenster. 

 

:  om de etiketpagina zo optimaal mogelijk te benutten kan je 
aangeven welk etiket van de pagina er moet bedrukt worden. 

 

:  als hier ‘Ja’ wordt geselecteerd zal het betreffende etiket 
worden afgedrukt op het ogenblik van de toewijzing.  Dit kan zijn: 

 

 Toewijzen van een order. 

 Het verzenden van een transfer en een toewijzen van een transferverzoek. 

 Voorzieningen. 

 Het ontvangen van transfers. 

 Het ontvangen van bestellingen. 

 

 

Etiketten - Locaties 

 

Aangemaakte etiketdefinities die in ‘Afdrukken-Basisbestanden-Locaties’ werden 
aangemaakt kunnen hier worden geselecteerd als mede de gewenste printer en 
papierbak. 
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Voor het gebruik van transfers werden er bijkomende specifieke instellingen voorzien. 

 

Weergave (3) 

 

 

 

Deze melding verschijnt enkel bij schrappen transfers. 

 

Aanvinken als de transferverzoeknummer moet verschijnen op de detaillijnen van de 
verrichtingen. 

 

Aanvinken om een controlevenster met de uitgaande- inkomende verzoeken te tonen bij de 
verrichtingen. 
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Detaillijnen in zoek-scherm  (B.v. bij zoeken transfers). 

Aanduiden of enkel productlijnen moeten worden getoond, ofwel productlijnen met 
manuele/wijzigbare commentaarlijnen of alles. 

 

Hoofding (3) 

 

 
 

De velden ‘Referentie’ en ‘E-document’ kunnen voor transfers als wijzigbaar, verplicht of 
enterveld worden ingesteld. 

 

Details (3) 

 
 

Detailvelden die als wijzigbaar, verplicht of enterveld kunnen worden ingesteld. 
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Multi-stock 

 

Producten worden weergegeven op leveringslijnen of ontvangstlijnen.  Deze lijnen worden aan 
één of meerdere stocklocaties gekoppeld. 

 

 
 

 

 

 

Bij het ingeven van een levering of een uitgaande transfer geeft deze parameter de 
mogelijkheid aan het programma om zelf te bepalen waar de te leveren producten zich 
bevinden: 

 

 
De gebruiker dient zelf alle locaties in te geven langs het subscherm ‘Locatie 
levering/ontvangst’. 

 

 
Bij deze selectie zal het programma eerst die producten nemen die aan het te leveren 
order toegewezen zijn.  Dit is de eigenlijke standaardinstelling voor gereserveerde stock. 

 

 
Indien de toegewezen hoeveelheid ontoereikend is moet de standaard locatie worden 
aangesproken. 
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Er wordt gezocht in alle resterende locaties. 

 

 

 

 

Deze parameter bepaalt of het scherm ‘Locatie levering/ontvangst’ automatisch 
verschijnt. 

 

 
Bij deze selectie moet de gebruiker zelf manueel het scherm activeren. 

 

 
Als het programma niet zelf de te leveren hoeveelheid kan lokaliseren, verschijnt het 
scherm automatisch. 

 

 
Het betreffende scherm verschijnt dan altijd, zodat de gebruiker kan verifiëren. 

 

 

 

 

 

Bij de ingave van een ontvangst/inkomende transfer zal het programma aan de hand 
van deze parameters bepalen waar, dus in welke locatie de ontvangen producten worden 
geplaatst. 

 

 
De gebruiker dient zelf alle locaties in te geven via het scherm ‘Locatie 
levering/ontvangst’. 

 

 
Het restant van het binnengekomen materiaal mag in de in-locatie worden geplaatst.  

 

 
Het gedeelte van de binnenkomende producten dat gereserveerd is door een 
klantenorder/uitgaande levering moet hieraan toegewezen worden en in de toewijs-
locatie worden geplaatst. 
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De mogelijkheid wordt geboden om bij het verzenden van transfers rechtstreeks naar het 
transferscherm te gaan of niet.  Ook kan de instelling ‘vragen’ worden gebruikt waarop 
het programma de vraag stelt om naar het scherm Transfers te gaan. 


