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1. Gereserveerde stock 
 

1.1. Algemeen 
 

Deze module geeft  de gebruiker de mogelijkheid om producten die door een klant 
worden besteld, te bekomen en te behouden zodat het product beschikbaar is bij het 
uitleveren.  Op die manier wordt de stock gereserveerd voor klanten. 
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1.2. Concept 
 

Als producten op een klantenorder worden geplaatst kan er per productlijn worden 
bepaald wat er moet gebeuren om de bestelde hoeveelheid van een product aan een 
bestellijn te kunnen toewijzen. 

Bij het uitleveren van het klantenorder zal het programma zoveel mogelijk gebruik 
maken van deze toegewezen hoeveelheid. 

 

1.3. Manieren van reserveren 
 

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. 

 

Transfer: 

 

Het product dient getransfereerd van een andere vestiging.  Hiertoe is de module 
multistock vereist.  (Zie ook: Multistock – Stocktransfers) 
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2. Basisbestanden 
 

2.1. Basis producten 
 

De instellingen die je in de productfiche gebruikt zullen bepalend zijn voor de manier 
waarop je aan stockreservatie doet. 

 

 
 

Tabblad voorzieningen: 

 

 

 

 Instelling als reservatie niet van 
toepassing is. 
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Indien ‘Toewijzen’ geselecteerd wordt zal een gedeelte van de aanwezige voorraad van 
het product worden gebruikt om dit toe te wijzen aan een klantenorder. 

 

 
Indien ‘Bestellen leverancier’ geselecteerd wordt is het mogelijk om dit product te laten 
doorbestellen bij een leverancier. 

 

 

 

 

 

 

Aangezien het de bedoeling is om een deel stock toe te wijzen zal het type 
‘Toewijzen’ automatisch zijn aangevinkt, ook als een van de andere reservatietypes 
wordt geselecteerd. 

 

 

 
In het vak ‘Standaard’ wordt eigenlijk bepaald wat het programma moet doen bij het 
ingeven van een klantenorder. 

 

‘Geen’ betekent dat de gebruiker alle reservatiegegevens zelf manueel moet invullen. 

 

Indien ‘Toewijzen’ wordt gekozen zal het programma bij het ingeven van een 
klantenorder de bestelde hoeveelheid reserveren uit de beschikbare voorraad. 

 

Bij ‘Bestellen’ wordt het product mogelijk doorbesteld aan de leverancier. 

 

Het spreekt vanzelf dat bij het doorbestellen aan een leverancier de correcte 
leverancier moet ingevuld zijn in de productfiche. 
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Tabblad inventaris: 

 

De vorm van dit tabblad is afhankelijk van de aanwezige modules.  Indien het gaat om 
enkelvoudige stock verschijnt het volgende scherm: 

 

 
 

Het veld locatie wordt ondersteund door een basisbestand. 

 

Locatie: 

Door de knop  te gebruiken en de knop  kan een nieuwe locatie worden 
aangemaakt. 
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Stock aanvullen: 

 

Bestellen om automatisch te laten bestellen via de verrichting ‘Te bestellen producten’ of 
Neen (om zelf te bestellen bij de leverancier). 

 

Gereserveerd: 

 

 
Het gedeelte van de aanwezige voorraad dat gereserveerd is voor klantenorders.  Dit 
betekent dus niet dat het materiaal al zou toegewezen zijn aan een specifiek 
klantenorder. 

 

Toegewezen: 

 

 
Het gedeelte van de gereserveerde voorraad dat effectief is toegewezen aan een 
specifiek klantenorder. 

 

Tabblad Etiketten: 
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Voor het afdrukken van etiketten zijn er voor de leveranciersbestellingen en –ontvangsten 
de volgende parameters beschikbaar: 

 

Nee 

Er worden geen etiketten afgedrukt. 

 

1 per ... 

Er wordt 1 etiket per verrichting afgedrukt. 

 

#besteld/geleverd (stock) 

Het aantal etiketten wordt bepaald in functie van het bestelde/geleverde aantal in 
stockeenheid. 

 

#besteld 

Het aantal etiketten wordt afgedrukt volgens het bestelde aantal. 

 

#besteld (bestelhoeveelheid) 

Het aantal etiketten wordt bepaald volgens de bestelhoeveelheid in de productfiche. 

 

 

 
 

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. 

(Zie ook: 5.2. Afdrukken toewijsetiketten). 
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3. Verrichtingen 
 

3.1. Klantenorders 
 

 
 

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

 

 
 

Voorzien: 

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

 

Het scherm ‘Voorzieningen’ 

 

 
 

Type: 

Eigenlijk zijn er 2 mogelijkheden.  Hier gaat het om een lijn van het type ‘Toewijzen’.  
Deze geeft de reserveringslijn(en) weer die rechtstreeks aan de orderlijn hangen.  In het 
voorbeeld wordt het materiaal toegewezen uit de aanwezige voorraad.  Er wordt 1 fles 
gereserveerd en toegewezen.  Deze fles is nog niet geleverd. 

 

 
 

Als het product op ‘Bestellen’ staat  en ‘Bestellen’ wordt als type geselecteerd dan zal in 
dit geval ook de kolom ‘Verrichting’ toegankelijk zijn. 

 

Locatie: 

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

 

Voorzien: 

De gereserveerde hoeveelheid van het product. 

 

Toegewezen: 

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

Het uitgeleverde aantal van de oorspronkelijke gereserveerde hoeveelheid. 

 

Verrichting: 

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

 

 
 

 Als het gaat om lijnen van het type ‘Bestellen’ dan is de verrichting in kwestie de lijn 
van een leveranciersorder.  Deze bestelling kan geselecteerd worden met het scherm 

‘Zoeken bestellijnen’, door op  te klikken naast ‘verrichting’.  Hier zie je dan een 
overzicht van alle leveranciersbestellingen waarin dit product voorkomt.  Selecteer de 

gewenste bestelling en klik op . 

 

Het scherm ‘Zoeken bestellijnen’ 

 

 
 

In het scherm ‘Zoeken bestellijnen’ kun je gemakkelijk een lijn uit een 
leveranciersorder selecteren en aan een reserveringslijn koppelen.  De getoonde 
bestellijnen bevatten hetzelfde product als de reserveringslijn. 
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Velden in het scherm ‘Zoeken bestellijnen’: 

 

 Besteld: de bestelde hoeveelheid. 

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

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

 Ontvangen: de reeds ontvangen hoeveelheid van de orderlijn. 

 Eenheid: de stockeenheid. 

 

 


Indien de leveranciersbestelling die 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.  Dit betekent dus niet dat het product nog niet ontvangen werd of niet 
meer zal ontvangen worden. 

 



 
Gereserveerde stock 14 

  

 

3.2. Praktische voorbeelden  
 

Instellingen 
 

Voorbeeld 1: 

 
 

Instellingen in de productfiche: 

 Toewijzen (vanuit de aanwezige voorraad) 

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

 De kolommen locatie, voorzien en toegewezen zijn in dit geval leeg. 
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Voorbeeld 2: 

 

 
 

Instellingen in de productfiche: 

 Toewijzen (vanuit de aanwezige voorraad) 

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

 De kolommen locatie, voorzien en toegewezen zijn in dit geval ingevuld. 
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Voorbeeld 3: 

 

 
 

Instellingen in de productfiche: 

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

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

 De kolommen locatie en toegewezen zijn in dit geval niet ingevuld. 
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Verrichtingen – Voorbeeld 1 
 

Productfiche – Tabblad Voorzieningen 

 
 

 
 

1) Klantenorder - Ingave: 

 

 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 
scherm van de voorzieningen. 
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 Bij ‘Type ‘ kun je ‘Bestellen’ of ‘Toewijzen’ selecteren. 

 Selecteer ‘Bestellen’. 

 Druk [Enter ]. 

 

2) Klantenorder – Reservatie/Bestellen : 

 

 
 

 Het gereserveerde aantal kan in dit geval nog aangepast worden.  Druk [Enter ]. 

 



 
Gereserveerde stock 19 

  

 
 

 Indien bij het product als standaard ‘Bestellen’is ingesteld en er een 
leveranciersbestelling 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’.  Door op  te klikken kun je indien gewenst 
ook een andere bestelling selecteren. 

 

 
 

In het voorbeeld verschijnt er een verrichting A01-09000002 waarin het product 
voorkomt.  De ‘Leverstatus’ geeft aan dat deze bestellling nog niet werd ontvangen. 

 

 Sluit het scherm af door op  te klikken. 
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3) Leveranciersbestelling - Ontvangst 

 

Toewijzen aan een klantenorder vanuit een leveranciersontvangst 

 

 
 

Als de bestelling binnenkomt van de leverancier ga je deze toewijzen.  In het voorbeeld 
wordt de fles uit het klantenorder nr. 09000004 toegewezen aan de 
leveranciersbestelling nr. 09000002, waarop in totaal 4 flessen worden besteld. 

 

 Klik  

 

 
 

 Vul bij ‘Ontvangst’ het gewenste aantal in, Bv. 1. 

 Druk [Enter ]. 

 Bij ‘Toewijzen aan’ selecteer je het order waaraan je wil toewijzen, klik hiertoe op 
. 

 Selecteer het betreffende order in het overzicht. 
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4) Het scherm ‘Zoeken voorzieningen’ 

 

 
 

Velden in het scherm ‘Zoeken voorzieningen’: 

 

 Verrichting: klantenorder waaraan het aantal moet toegewezen worden. 

 Open: openstaand en nog niet geleverd aantal. 

 Voorzien: hoeveelheid gereserveerd op de reserveringslijn. 

 Toegewezen: hoeveelheid toegewezen op de reserveringslijn. 

 Eenheid: stockeenheid. 

 

 Klik . 

 

 
 

 Het ordernummer wordt toegewezen, klik op  om het scherm op te slaan. 

 Het scherm toont nu in de kolom ‘ontvangst’ 1 fles. 
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 Als je de betreffende leveranciersbestelling gewoon ontvangt zonder toe wijzen, 
dan heb je nog de mogelijkheid om in het scherm ontvangsten het ontvangen 
aantal zelf toe te wijzen aan een klantenorder. 

 

Toewijzen in het ontvangstscherm 

 

 
 

 Klik . 

 Het scherm ‘Ontvangst’ verschijnt. 

 

 
 

 Als je op dit scherm in de kolom ‘Toewijzen’ op  klikt bekom je volgend scherm: 

 

 
 

Hier merk je dat er één fles automatisch werd toegewezen aan klantenorder nr. 
09000004.  De drie resterende flessen van de ontvangst werden gewoon in stock 
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genomen.  Indien nodig zouden ook deze drie nog direct aan een order kunnen worden 
toegewezen.  Het toewijzen kan ook achteraf gebeuren. 

 

Situatie in het klantenorder: 

 

In het klantenorder nr. 09000004 ziet het scherm er nu als volgt uit: 

 

 
In de lijn van het type ‘Bestellen’ staat de leveranciersverrichting aangegeven, de 
leverstatus is ‘volledig ontvangen’. 

 

In de lijn van het type ‘Toewijzen’ staat de locatie van het product aangegeven en ook de 
verrichtingsnummer van de leverancier. 

 

Onderaan worden de stocktellers weergegeven voor het betreffende product.  Er staat 1 
fles op de reservatielijn.  Van de 16 flessen die in voorraad zijn blijven er nog 15 over. 
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Uitleveren van het order: 

 

 
Bij het uitleveren moet zoveel mogelijk toegewezen materiaal worden gebruikt.  Hiertoe 
werd er op het scherm een extra kolom voorzien met de benaming ‘Toewijzen’.  Deze zal 
toegang geven tot het subscherm ‘Locatie levering/ontvangst’. 

 

 

 Klik op  het volgende scherm verschijnt: 
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Velden in het scherm ‘Locatie levering’: 

 

 Locatie:  locatie waar het te leveren materiaal moet worden genomen. 

 Voorzien(V): gereserveerde hoeveelheid op de gelinkte reserveringslijn. 

 Toegewezen(V): toegewezen hoeveelheid op de gelinkte reserveringslijn. 

 Te leveren: te leveren hoeveelheid. 

 Toegewezen: het gedeelte van de te leveren hoeveelheid dat toegewezen was. 

 

 
 

Na het ingeven van het te leveren aantal worden ook de stocktellers bijgewerkt.  Uit 
de locatie ‘KELDER’ wordt nu 1 fles geleverd en toegewezen.  Van de 16 flessen 
blijven er op de locatie ‘KELDER’ dus nog 15 over. 

 

Het scherm ‘Locatie levering’ is ook bereikbaar vanuit de leveringen via een kolom 
‘Toewijzen’. 
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Verrichtingen - Voorbeeld 2 
 

Productfiche – Tabblad Reservatie 

 

 
  

 
 

1) Klantenorder - Ingave 

 

 Er wordt een productlijn ingegeven 0/502/42 waarbij 20 flessen worden besteld. 

 

  In het vakje van de voorraad merk je dat er maar 16 
flessen in voorraad zijn.  De voorraad is dus onvoldoende.  Het 
programma vraagt dan wat je wil doen, op basis van het volgende 
scherm: 
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 Als je ‘Maximum’ selecteert betekent dit dat er dus maximaal 16 flessen 
kunnen worden gereserveerd. 

 

 Als je ‘Bewerken’ selecteert heb je onmiddellijk toegang tot het 
reservatiescherm. 

 In dit reservatiescherm heb je eventueel de mogelijkheid om de 
ontbrekende flessen te bekomen van een leveranciersbestelling. 

 

 Als je ‘Annuleren’ selecteert staat de orderlijn terug op de beginwaarde (1). 

 

 

 Klik op . 
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2) Klantenorder – Reservatie/Toewijzen 

 

 
 

20 flessen zijn er besteld door de klant.  Uit de stockteller blijkt dat er in de locatie 
‘WINKEL’, 16 flessen beschikbaar zijn.  Er zijn dus nog 4 flessen tekort. 

 

 Klik in de kolom ‘Voorzien’ en vul in 16.  Druk [Enter ]. 

 

 
 

 Het blijkt nu dat dit product al in bestelling is bij de leverancier.  Het 
is dus mogelijk om het resterende aantal flessen verder te reserveren 
voor onze klant, vertrekkende van deze bestellingen. 

 

 Klik op  in de kolom ‘Type’ en selecteer . 

 Klik in de kolom ‘Voorzien’ en tik in 4.  Druk [Enter ]. 
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 Klik in de kolom ‘Verrichting’ op . 

 Het volgende scherm verschijnt: 

 

 
 

 Uit de eerste bestelling reserveer je de resterende 4 flessen. 

 Klik op de lijn met bestelling nr 09000007 en klik op . 

 Druk [Enter ] 
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Uit de tellers onderaan het scherm blijkt dat er in totaal 20 flessen werden gereserveerd.  
16 flessen werden rechtstreeks toegewezen uit de beschikbare voorraad, de overige 4 
werden gereserveerd uit een leveranciersbestelling nr. 09000007. 

 

Deze bestelling moet nu nog ontvangen worden. 

 

3) Leveranciersbestelling - Ontvangst 
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De leveranciersbestelling nr. 09000007 is de bestelling waar 4 flessen uit gereserveerd 
werden voor een klantenorder. 

 

 Klik op de leveranciersbestelling nr. 09000007. 

 Klik op de knop  om het volledige order te ontvangen. 

 Klik op  om op te slaan. 

 

 
 

 Klik . 

 

 
 

In het scherm van de ontvangsten staan nu de 13 ontvangen flessen. 

 Klik op . 

 

Het volgende scherm verschijnt: 
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Het scherm ‘Locatie ontvangst’ is ook rechtstreeks toegankelijk vanuit het scherm 
‘Bestellingen ontvangen’. 

 

Hier zie je dat 4 flessen werden toegewezen aan klantenorder nr. 09000005. 

De overige 9 kunnen hier ook worden toegewezen aan een klantenorder of gewoon 
worden ontvangen. 

 

 Als je op de eerste lijn klikt merk je in de stocktellers nu het volgende: 

 

 
Er werden 13 flessen ontvangen. 
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Oorspronkelijk zijn er 16 flessen in voorraad van dit product, van de ontvangst zijn er dus 
nog 9 flessen over die in voorraad komen.  De teller Stock/locatie komt dus op 25 flessen 
te staan. 

 

 
Op de huidige lijn zijn 4 flessen gereserveerd en ontvangen voor klantenorder nr 
09000005. 

 

 
Met de 16 flessen die al in voorraad waren en de 13 flessen die nu ontvangen worden 
staat de voorraad op 29 flessen. 

 

Als je op de tweede lijn klikt merk je in de stocktellers nu het volgende: 

 

 
Er werden 13 flessen ontvangen. 

 

 
Op de locatie van het artikel bevonden zich oorspronkelijk 16 flessen, samen met de 4 
gereserveerde flessen komt het stockaantal op 20 flessen te staan. 

 

 
Op de huidige lijn werden 9 flessen ontvangen en niet toegewezen aan een 
klantenorder. 

 

 
Samen met de voorraad van 20 flessen, komt door de ontvangst van die 9 flessen de 
voorraad op 29 flessen in totaal te staan. 
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In het klantenorder nr. 09000005 ziet het scherm er nu als volgt uit: 

 

 20 flessen werden er geleverd. 

 

Bij de reservaties: 

 

 
 

In de lijn van het type ‘Toewijzen’ staat de locatie van het product aangegeven.  In de 
kolom ‘Uitgeleverd’ staat op deze lijn 0 aangegeven. 

In de lijn van het type ‘Bestellen’ staat de leveranciersverrichting aangegeven, de 
leverstatus is ‘volledig ontvangen’. 

 

Als deze 20 flessen geleverd worden, krijg je volgend beeld in het order: 
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‘Voorzien’ staat op 0, van dit product is er niets meer gereserveerd. 

In de teller ‘Vrij/locatie’ staat dat er nog 9 flessen in voorraad zijn. 
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Verrichtingen - Voorbeeld 3 
 

Leveranciersbestelling – Te bestellen producten - Aanvulling voorraad 

 

Indien er geen leveranciersbestelling wordt gevonden waarin dit product voorkomt dan 
kan je via de lijst ‘te bestellen producten’, voor dit product een bestelling genereren bij 
de leverancier. 

Tijdens dit proces zal een nieuw leveranciersorder worden aangemaakt en zal het 
nummer worden ingevuld op het reservatiescherm van het klantenorder waarin dit 
product besteld wordt. 

 

Productfiche – Tabblad Reservatie 

 

 
 

1) Bestellen bij de leverancier ACCEC zonder voorafgaandelijke leveranciersbestelling 
en met te bestellen producten. 
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 Klik op Verrichtingen. 

 Klik op Te bestellen producten. 

 Klik op  en selecteer ACCEC. 

 Vink aan  

 

 Een bijkomende selectie op Orderdatum en Leveringsdatum is 
mogelijk.   Als het de bedoeling is enkel de Controlelijst (deze is 

automatisch aangevinkt) te bekomen, klik dan op  en de 
lijst verschijnt op het scherm. 

 

 

 
Het aantal flessen staat aangegeven in de kolom ‘Aanvulling’. 

 

Dit scherm geeft een overzicht van wat het programma heeft berekend als zijnde te 
bestellen.  Per leverancier/product wordt één lijn getoond en is er de mogelijkheid 
om wijzigingen aan te brengen aan de voorgestelde gegevens.  In het voorbeeld 
staat de stock van de producten op nul, en wordt er bijbesteld tot maximum 
stockniveau. 
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Velden in het scherm ‘Bestelvoorstel’: 

 

 Leverancier: de leverancier uit de productfiche.  Als er geen leverancier is ingevuld 
zal er niets worden besteld. 

 Product: te bestellen product.  Niet wijzigbaar als een deel van de bestellijn 
gereserveerd is. 

 Omschrijving: de omschrijving die op de bestelling komt. 

 Aanvulling: de hoeveelheid te bestellen ter aanvulling van de stock (in 
verkoopseenheid). 

 Voorzien: de hoeveelheid te bestellen als gevolg van reservaties.  Dit veld geeft 
toegang tot het subscherm ‘Te bestellen producten/voorzieningen’.(*) 

 Te bestellen: dit is de totale te bestellen hoeveelheid.  Er wordt rekening 
gehouden met de eventuele aankoophoeveelheid en bestelhoeveelheid in de 
productfiche. 

 Eenheid: stockeenheid.  Dit is eigenlijk de verkoopseenheid. 

 Te bestellen: te bestellen hoeveelheid in aankoopeenheid. 

 Eenheid: aankoopeenheid. 

 Sla het bestelvoorstel op door op  te klikken. 

 

De bestelling wordt aangemaakt. 

 

 
 

(*)Het subscherm ‘Te bestellen producten/voorzieningen’ 
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Dit scherm is toegankelijk vanuit het bestelvoorstel.  Het volstaat om in de kolom 

met het aantal ‘Voorzien’ op  te klikken om toegang te krijgen tot dit scherm.  
Voor de bestellijnen in het scherm bestelvoorstel, toont het programma hier een lijn 
voor niet-gereserveerd materiaal en één lijn per reserveringslijn.  Voor een 
gereserveerde lijn is enkel de leverancier wijzigbaar.  Het is verder mogelijk om 
lijnen te verwijderen.  Voor verwijderde lijnen zal er dan uiteraard niets worden 
besteld. 

 

Velden in het subscherm ‘Te bestellen producten’: 

 

 Voorzien voor: de interne klantnummer voor wie het te bestellen materiaal is 
gereserveerd. 

 Code: de klantcode. 

 Order/verzoek: het klantenorder waardoor het materiaal is gereserveerd. 

 Actie: Bestellen. 

 Leverancier 

 Te bestellen: te bestellen hoeveelheid in stockeenheid. 

 Eenheid: de stockeenheid. 
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Voorbeeld 4: 

 

Leveranciersbestelling – Te bestellen producten 

Voorzieningen 

 

Producten kunnen ook besteld worden via ‘Te bestellen producten’ tengevolge van 
reservaties van het type ‘Bestellen’.  In dit geval vink je  aan. 

 

De producten worden altijd (door)besteld, ook al is er genoeg in voorraad om het 
gevraagde materiaal toe te wijzen.  

 

 

Productfiche – Tabblad Reservatie 

 

 
 

2) Gereserveerd aantal bestellen bij de leverancier AERTSSEN met te bestellen 
producten. 

 

Er wordt een order ingegeven op het product waarin 15 flessen worden besteld. 

 
Merk op dat er 21 flessen in stock zijn. 
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 Klik op Verrichtingen. 

 Klik op Te bestellen producten. 

 Klik op  en selecteer AERTSSEN. 

 Vink aan  

 

 Een bijkomende selectie op Orderdatum en Leveringsdatum is 
mogelijk.   Als het de bedoeling is enkel de Controlelijst (deze is 

automatisch aangevinkt) te bekomen, klik dan op  en de 
lijst verschijnt op het scherm. 

 

 
Het aantal flessen staat aangegeven in de kolom ‘Gereserveerd’. 

 

De stock van deze producten staat niet op nul, het gevraagde aantal wordt gewoon 
gereserveerd. 

 

 Sla het bestelvoorstel op door op  te klikken. 
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De bestelling wordt aangemaakt. 
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3.3. Verrichtingen ‘Voorzieningen’ 
 

Deze verrichting geeft toegang tot een scherm waarin reserveringslijnen kunnen worden 
ingegeven voor een aantal geselecteerde verrichtingslijnen. 

 

Dit in tegenstelling tot de reservaties in de klantenorders waar de reserveringslijnen 
maar kunnen ingegeven worden voor één enkele orderlijn. 

 

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

 

 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’. 
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 Productie-bestelling: mogelijkheid om de productieleverancier van de bestelling in 
te brengen alsook een selectie op boek en volgnummer. 

 Transferverzoeken: de vestiging die het transferverzoek heeft geplaatst alsook de 
volgnummer kan worden ingevuld in de selectie 
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Verrichtingen ‘Voorzieningen’ - Voorbeeld 1  
 

Selectie op ‘Orderdatum’ en ‘Leverancier’ 

 

 
 

 Klik op Verrichtingen. 

 Klik op Voorzieningen. 

 Klik op  en vul in 01/06/2009 tot 
25/06/2009. 

 Vul als leverancier in: ‘ATRAMEF’. 

 

  De bedoeling is dus dat je de verrichtingslijnen van de reservaties 
kunt zien voor klantenorders met een orderdatum van 01/06 tot en 
met 25/06, in dit voorbeeld met een bijkomende selectie op 
leverancier, waar de producten besteld werden. 

 

Het product moet ingesteld zijn om te werken met reservaties 
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 Klik  

 

Het volgende scherm verschijnt: 

 
 

 
 

In de bovenste ‘grid’ worden twee orderlijnen getoond, nl. klantenorders (nrs 4 en 5) 
met een orderdatum van 23/06/09 en 25/06/09.  Voor het order nr. 4 werd 1 fles 
besteld en 1 fles gereserveerd en toegewezen.  Voor het order nr. 5 werden 20 flessen 
besteld maar niet gereserveerd. 

 

 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. 4 zie je dat een fles besteld werd bij de leverancier met 
de bestelbon nr. 2.  Deze bestelling werd volledig ontvangen bij de leverancier.  De 
bestelling van deze ene fles werd toegewezen aan de stocklocatie ‘KELDER’. 
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Verrichtingen ‘Voorzieningen’ - Voorbeeld 2 
 

Selectie op ‘Leverdatum’ en ‘Leverancier’ 

 

 
 

 Klik op Verrichtingen. 

 Klik op Voorzieningen. 

 Klik op  en vul in 01/07/2009 tot 
15/07/2009. 

 Selecteer als ‘Leverstatus’:  

  Vink dit vakje aan. 

 

  De bedoeling is dus dat je de verrichtingslijnen van de reservaties 
kunt zien voor klantenorders die moeten geleverd worden tussen 
01/07/2009 en 15/07/2009.  Deze orders zijn nog niet uitgeleverd.  
Bijkomend gaat het om verrichtingslijnen waarvoor er onvoldoende 
werd voorzien. 
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 Klik  

 

Het volgende scherm verschijnt: 

 
 

In de bovenste ‘grid’ wordt een orderlijn getoond, nl. klantenorder (nr. 14) met een 
leverdatum van 10/07/09.  Voor het order nr.14 werden 5 flessen besteld doch maar 3 
flessen voorzien. 

 

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

 

 
 

Hier zie je de reserveringslijnen die bij de geselecteerde lijn in de bovenste grid horen.  In 
het geval van klantenorder nr.14 zie je dat 3 flessen voorzien  werden van de 5 die 
besteld werden.  Er is geen leveranciersverrichting voor dit product gevonden.  Er is geen 
toewijzing aan een stocklocatie. 
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Verrichtingen ‘Voorzieningen’ - Voorbeeld 3 
 

Selectie op ‘Orderdatum’ en ‘Klant’ 

 

 
 

 Klik op Verrichtingen. 

 Klik op Reservaties. 

 Klik op  en vul in 01/07/2009 tot 
31/07/2009. 

 Selecteer als ‘Leverstatus’:  

  Vink dit vakje aan. 

 

  De bedoeling is dus dat je de geannuleerde verrichtingslijnen van de 
reservaties kunt zien voor klantenorders die besteld werden tussen 
01/07/2009 en 31/07/2009.  Bijkomend gaat het om 
verrichtingslijnen van de klant RAES in het verkoopdagboek V01. 
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 Klik  
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Het volgende scherm verschijnt: 

 
 

In de bovenste ‘grid’ worden orderlijnen getoond, nl. klantenorders nr. 8 en nr. 11 met 
een besteldatum in 07/09.  Voor deze orders werden telkens 2 flessen besteld en 
gereserveerd. 

 

 In de middenste grid zien we de detail van de reserveringslijnen.  In 
beide gevallen wordt de (interne) verrichtingsnummer in een andere 
kleur weergegeven wat aangeeft dat het om een annulatie gaat. 

 

  
 

De onderste grid bevat in dit geval geen gegevens. 
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3.4. Verrichtingen ‘Laadvoorstel’ 
 

Alvorens de laadlijst af te drukken, kan met deze verrichting een laadvoorstel worden 
gemaakt en opgeslagen.  Dit voorstel kan verschillen van wat het programma zelf 
voorstelt.  Het laadvoorstel kan later terug worden opgeroepen en gewijzigd.  Het kan 
dan als basis dienen voor de af te drukken laadlijst.  Het laadvoorstel is beschikbaar vanaf 
de Enterprise-versie en staat los van de modules gereserveerde stock en multistock. 
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Eerst en vooral dien je te kiezen tussen een nieuw of een bestaand laadvoorstel.  Het is 
tevens mogelijk om een bestaand laadvoorstel te verwijderen.  Via Beheer-Instellingen-
Logistiek-Laden kan de gebruiker statussen aanmaken en instellen voor het laadvoorstel.  
(Zie ook:  6.2. Instellingen- Tabblad Laden). 

 

 
Bv. zelf aangemaakte statussen ‘In behandeling’ en ‘bevat geblokkeerde’ 

 

 Klik op Verrichtingen. 

 Klik op Laadvoorstel. 

 Klik op  

 Klik op  en vul in 01/07/2009 tot 
10/07/2009. 

 Selecteer als klant  

 Bij ‘Sorteren volgens’ selecteer  

 

  De bedoeling is dus een laadvoorstel voor te bereiden voor alle 
klantenorders met een datum tussen 01/07/2009 en 10/07/2009.  
Er dient een sortering te gebeuren van de orders per klant. 

 

 Met de selectie  kunnen ook niet-stockproducten worden 
opgenomen in het laadvoorstel. 

 

  Als je het vak ‘Standaard voorstel toepassen’ aanvinkt zal 
het programma zelf een voorstel aanmaken, hierbij worden dan alle orders doorlopen. 
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 Bij het aanmaken van het laadvoorstel kunnen orders ook nog gefilterd worden 
volgens andere criteria.  Zo kan er naast de klant ook op leveringsadres worden gefilterd.  
Andere mogelijkheden zijn het dagboek, ordernummer, referentie, vertegenwoordiger en 
het filteren volgens de status ‘Geblokkeerd’.  Ook op de status van het order zelf is een 
selectie mogelijk.  (Zie ook: Beheer-Instellingen-Logistiek-Status) 

 

 
 

 In het vak ‘Voorraad verifiëren’ klik op . 

 De waarde van de parameter voorraad verifiëren is van belang bij de 
bepaling van de laadhoeveelheid:  
‘Neen’ : er wordt geen controle uitgevoerd, het bestelde aantal wordt 
overgenomen als laadhoeveelheid.  
‘Maximum’: per orderlijn wordt de laadhoeveelheid bepaald op basis 
van de bestelhoeveelheid en de reële stock, dit zonder rekening te 
houden met de toegekende laadhoeveelheid van voorafgaandelijke 
orders.  
‘Tot einde voorraad’(selectie): per orderlijn wordt de laadhoeveelheid 
bepaald op basis van de bestelhoeveelheid en de reële stock, dit 
rekeninghoudend met de toegekende laadhoeveelheid aan 
voorafgaandelijke geselecteerde orders. 

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

‘Tot einde voorraad (fictief)’: er wordt rekening gehouden met de 
orders van alle klanten en de producten zullen enkel worden geleverd 
als er op het ogenblik van de bestelling volgens de stockplanning 
voldoende voorraad is.  Er wordt dus rekening gehouden met nog te 
ontvangen bestellingen, dus met de fictieve stock. 

‘Rekening houden met andere voor’ de voorraad die reeds door 
andere laadvoorstellen is gepickt is niet meer beschikbaar voor 
volgende laadvoorstellen. 
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 Bij gebruik van de selectie ‘tot einde voorraad’ wordt rekening gehouden met de 
volgorde van de bestelling: eerst besteld is eerst geleverd. 

 

 In het vak ‘Uitleveren per’ klik op  om de lijn gedeeltelijk te 
kunnen uitleveren. 

 ‘Volledige lijn’: enkel voor het tonen van lijnen die volledig kunnen 
worden uitgeleverd. 

 ‘Volledige order’: enkel voor het tonen van orders waarbij het order 
volledig moet kunnen worden uitgeleverd. 

 ‘Niet her-laden: een reeds gepickt order in een ander laadvoorstel zal 
niet geher-picked worden als dit vakje is aangevinkt. 

 

 
 

 In het vak ‘Orders tonen’ klik op  teneinde alle orders te 
tonen waarvan iets kan geleverd worden.  Bij de selectie ‘Allemaal’ 
worden alle orders getoond. 

 In het vak ‘Details tonen’ klik op  om alle open lijnen te 
kunnen opnemen. 

 Andere mogelijkheden zijn hier ‘Leverbaar’, dit zijn alle open lijnen 
waarvan iets kan worden uitgeleverd.  ‘+Commentaren:’ wat tot 
bedoeling heeft ook commentaren te tonen. 

 

   Als dit wordt aangevinkt wordt ook de 
productomschrijving getoond. 

   Als dit wordt aangevinkt verschijnen enkel de 
niet toegewezen orders 

 Klik op  en het scherm van het laadvoorstel verschijnt. 
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In het vak ‘Memo’ kun je een beknopte omschrijving invullen voor dit laadvoorstel.  De 
inhoud van dit vak zal mee worden afgedrukt op de laadlijst. 

 

Er zijn vijf verschillende ‘grids’ zichtbaar.  De grids links bevatten gegevens over de 
verrichtingen.  De grids rechts bevatten de stockgegevens van de betreffende 
producten. 

 

   Deze knop laat toe om de geselecteerde orders ook meteen om te zetten 
in leveringen. 

 

Bespreking van de verschillende grids: 
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Hoofding-grid 

In deze grid zie je de hoofding van vier orders van de klant RAES met een orderdatum 
tussen 01/07 en 10/07.  Het derde order, dat in een andere kleur wordt getoond, is 
geblokkeerd. 

 

 
 

Detail-grid 

De detail van de hoofding zie je in deze detail-grid.  De laadhoeveelheid wordt 
weergegeven in drie kleuren naargelang er volledig (groen), gedeeltelijk (oranje) of niet 
(rood) is geleverd.  Van de orderlijn met het artikel 0/501/4 werden 4 flessen besteld, 1 
werd reeds geleverd en 3 zijn er nog te leveren.  Er werden 4 flessen gereserveerd. 

 

Voor de hoofding-grid heb je de mogelijkheid om met de knop  op de verrichting, 
het standaard laadvoorstel toe te passen op alle lijnen van die verrichting.  Deze 
mogelijkheid bestaat eveneens bij de detail-grid, zij het dan dat het standaard 
laadvoorstel voor de verrichtingslijn in kwestie wordt toegepast. 

 

 
 

Voorraad-grid 

Toont de stockgegevens op het niveau van de stocklocatie.  Voor het product 0/501/4 is 
er in de stocklocatie ‘KELDER’ 1 fles aanwezig en op de stocklocatie ‘WINKEL’ 21 flessen.  
Beschikbaar is hier het verschil tussen Aanwezig en Gereserveerd, zijnde 10 flessen daar 
er al 11 zijn toegewezen.  Het gegeven ‘Te laden’ kan hier niet worden aangepast. 
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Reservatie-grid 

Voor het product 0/501/4 wordt voor de locatie ‘KELDER’ de status van de reservatie 
getoond.  De mogelijkheden voor de kolom ‘Reservatie’ zijn: 

 

 Vrij: het materiaal is niet gereserveerd.  Bv. 8 flessen aanwezig. 

 Toegewezen: het materiaal is toegewezen aan een order.  Bv. in totaal zijn 13 
flessen toegewezen aan bestellingen, nrs.09000004, -12 en -13. 

 Gereserveerd: het materiaal is gereserveerd maar nog niet toegewezen. 

 

Aanwezig: aanwezige voorraad voor de betreffende lijn. 

 

Order: verrichtingsnummer waaraan het materiaal is toegewezen of waardoor het is 
gereserveerd. 

 

Gereserveerd: indien de status van de kolom Reservatie ‘gereserveerd’ is wordt de 
hoeveelheid getoond die door het order is gereserveerd. 

 

Toegewezen: indien de status van de reservatiekolom ‘gereserveerd’ is toont dit het 
gedeelte  dat reeds aan een order is toegewezen. 

 

Geladen: kan hier niet direct worden aangepast. 

 

 
 

Door te dubbelklikken op de lijn zal materiaal van de lijn worden toegevoegd aan het 
laadvoorstel.  Hier dien je het nodige belang te hechten aan het reservatietype van de 
lijn.  Van de 8 aanwezige flessen worden er nu 3 toegevoegd aan het laadvoorstel. 

 

 Samengevat:  oorspronkelijk werden er 4 flessen besteld, waarvan er 
al 1 geleverd werd.  Er dienden dus nog 3 flessen te worden geleverd.  
8 flessen waren aanwezig op de locatie ‘KELDER’, hiervan worden er 3 
op het laadvoorstel geplaatst.  Deze 3 komen dus in de kolom ‘Te 
laden’ terecht.  Er blijven er dus nog 5 aanwezig op de locatie ‘KELDER’. 
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Laad-grid 

 

In de laad-grid wordt uit de locatie ‘KELDER’ een laadhoeveelheid van 3 flessen 
bekomen.  In deze laad-grid kan de laadhoeveelheid worden aangepast en kun je 

lijnen schrappen met de schrap-toets . 

 

De laad-grid bevat de laadgegevens voor de in de detail-grid geselecteerde lijn.  Als je nu 
deovereenkomstige lijn in de detail-grid bekijkt: 

 
 

Van het product 0/501/4 werden er 4 flessen besteld en werd er reeds 1 fles geleverd.  
3 stonden er nog te leveren.  Er werden 4 flessen gereserveerd. 
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4. Raadplegen ‘Voorzieningen’ 
 

Om een overzicht per product te 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. 

 

 
 

Per stocklocatie kun je hier de resevaties van een product raadplegen. 

 

  Uit het voorbeeld blijkt dat voor het product 0/501/4 er 13 flessen in voorraad 
zijn.  Hiervan zijn er 2 flessen gereserveerd.  Er zijn er ook 2 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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5. Afdrukken 
 

5.1. Voorzieningen 
 

De informatie die getoond wordt in het raadpleegmenu ‘Voorzieningen’ kan hier worden 
afgedrukt. 

 

 Klik op Afdrukken. 

 Klik op Voorzieningen. 

 

 Verschillende selecties zijn mogelijk ondermeer op stocklocatie en op 
productgroep.  Klik hier bv. op ‘Product’ en selecteer het product:  ‘0/502/4’. 

 

 
 

 Klik op  en de volgende lijst komt op het scherm: 
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 Voor het product ‘0/502/4’ van het magazijn ‘STORE’ en van de stocklocatie 
‘KELDER’ werd er van een voorraad van 18 flessen 1 fles gereserveerd en 
toegewezen aan klantenorder nr. 19. 
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5.2. Toewijsetiketten 
 

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. 

 

(Zie ook: Beheer-Instellingen-Logistiek-Etiketten-Toewijzing) 

:  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. 
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5.3. Laadlijst 
 

De laadlijst is de afdruk van het laadvoorstel.  (Zie ook: 3.1.6.  Verrichtingen 
Laadvoorstel).  Het voorstel kan door de gebruiker worden aangemaakt en bewerkt vanaf 
de Enterprise-versie.  In lagere versies wordt steeds het standaard laadvoorstel afgedrukt. 

 

 
 

 (*) Door het vakje aan te vinken worden de transferverzoeken mee 
opgenomen in de laadlijst.  Selecties op nummer en referentie zijn mogelijk.  (*) 
Enkel indien de module ‘Multistock’ aanwezig is. 

 

Per verrichting: toont de laadgegevens per verrichting. 

Per verrichting en detail locatie: laadgegevens per verrichting en per detaillijn gegevens 
per locatie. 

Aangepast: dit is de zelf gedefinieerde lijst. 

 



 
Gereserveerde stock 69 

  

 
 

 Voor een meer uitgebreide beschrijving van de verschillende mogelijke selecties 
verwijzen wij naar 3.6.1.  Verrichtingen Laadvoorstel. 

 

 Vanaf de Pro-versie is de lijst instelbaar via een wizard.  (Zie ook:  5.2.1. Layout 
Wizard Laadlijst). 

 

 
Aanvinken indien de ingestelde selecties mee moeten getoond worden op de afdruk. 

 

 
 

Om de lijst te bekomen: 

 

 Klik op Afdrukken. 

 Klik op Laadlijst. 
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Lay-out Wizard voor de laadlijst 
 

Vanaf de Wings Professional-versie beschikt de gebruiker over een wizard.  Deze laat toe 
om zelf een lijst samen te stellen. 

 

 Klik op Beheer. 

 Klik op Afdrukken. 

 Klik op Laadlijst. 

 

 
 

 Voor elk niveau waarop je groepeert, zal een subtotaal worden 
afgedrukt.  Het icoontje naast de veldnaam geeft toegang tot het 
schermpje ‘Groepering’.  Hier kun je voor de groepering verschillende 
eigenschappen instellen. 

 

 Klik op de knop  om de eigenschappen in te stellen van de groepering. 
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  Als je dit aanvinkt zal elke groep, in dit geval de stocklocatie, beginnen op 
een nieuw blad. 

 

In het vak ‘Positie’ kan het gedeelte van het veld (code) worden opgegeven waarop de 
groepering moet gebeuren.  Bv. van het eerste tot het derde karakter. 

 

 Klik . 
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 Selecteer ‘Verrichting’ als sorteercritrium in opklimmende lijn . 

 

 
 

 Selecteer de velden ‘Verrichting’, ‘Orderdatum’, ...... door op deze velden te 
dubbelklikken. 

 Deselecteer ‘Leverdatum’ door op dit veld te klikken.  Klik vervolgens op . 
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 Klik  . 

 

 
 

 Indien gewenst kan de gebruiker de titels van de geselecteerde velden aanpassen. 

 Klik . 

 

 

 

Voor gebruikers van de multistock module dient te worden vermeld dat de 
opmaak van de laadlijst dan gebeurt via ‘Basis’-‘Hulpbestanden’-‘Vestigingen’-
tabblad ‘Laadlijst’ en de knop ‘Opmaak’.  Op die manier kan er naargelang de 
vestiging een andere opmaak voor de laadlijst worden gecreëerd. 
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6. Beheer 
 

6.1. Nulstelling stock 
 

De bedoeling is dat je de hoeveelheid in stock voor een gegeven periode kunt op nul 
zetten. 

 

 
 

 Klik op Beheer. 

 Klik op Nulstelling Voorraad. 

 

  als dit vakje wordt aangevinkt zal in de huidige stock de 
toegewezen hoeveelheid per stocklocatie behouden blijven. 

 

Het behouden van toegewezen stock kan ertoe leiden dat er geen nulstelling van de 
stock plaatsvindt voor de gevraagde periode.  Het zou dan immers mogelijk kunnen 
zijn dat de stock op de huidige periode lager ligt dan de toegewezen hoeveelheid. 



 
Gereserveerde stock 75 

  

 

6.2. Instellingen 
 

 
 

Secties 

 

Afhankelijk van hun aard worden de instellingen voor de gereserveerde stock  in 
verschillende secties weergegeven: 

 

Logistiek/Weergave/Algemeen 

Logistiek/Details (1) 

Logistiek/Details (2) 

 

 

Logistiek/Weergave/Algemeen 

 

 Lengte locatiecode:  dit is de lengte van de code van de locatie (uniek).  Minimum 
8 en maximum 25 karakters.  Op het scherm en op de afdruk van een rapport 
wordt de breedte van velden en kolommen dan aangepast aan het opgegeven 
aantal posities.  Intern worden er altijd 25 posities voorzien.  Verder de 
mogelijkheid om inactieve codes van producten te hergebruiken en om op het 
zoekscherm een standaardwaarde te kunnen weergeven.  De lengte van de 
getoonde omschrijving op het zoekscherm van de producten kan hier worden 
bepaald.  Ook kunnen standaard enkel producten die in voorraad zijn worden 
getoond, indien dit hier werd aangevinkt. 
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Details (1) en (2) 

 

 Voorzieningen:  dit vak aanvinken geeft toegang tot het subscherm Reservaties 
vanaf het veld ‘Voorzien’ in de detaillijnen. 

 

 Locaties:  heeft betrekking op het veld in de detaillijnen dat toegang geeft tot het 
subscherm ‘Locatie Levering/Ontvangst’. 

 

 

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. 
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:  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. 

 

 

Voorzieningen 

 

 
Indien het product op ‘Transfer’ werd ingesteld in de productfiche en dit wordt in een 
order ingegeven, dan zal er bij het wegschrijven van de verrichting gevraagd worden om 
de stocktransfer af te drukken.  Deze wordt dan ook aangemaakt. 

 

 
Door dit aan te vinken wordt de mogelijkheid geboden om de hoeveelheid van 
bestaande transfers aan te passen. 
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Status 

 

Hier heeft de gebruiker de mogelijkheid om de verrichtingen te bepalen voor dewelke  
‘statussen’ voor het laadvoorstel kunnen worden gedefinieerd. 

 

 
 

Verrichtingen: 

Vink de verrichting(en) aan waarop een status moet worden geplaatst. 

 

 
 

Laden: 

Aan te vinken indien de status moet opgenomen worden op de laadlijst. 

 

 
 

Verzender: 

De afzender van de notificatie-mails dient te worden vermeld. 

 

Adres gebruiker: 

Indien dit vakje is aangevinkt wordt aangegeven dat het adres van de Wings-gebruiker 
als afzender moet worden gebruikt.  (Zie Beheer-Gebruikersrechten-Logistiek-E-mail 
adres) 
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Weergave-Hoofding(1) 

 
 

 
Per verrichting aangeven of ‘Status’ een verplicht en enterveld is op de respectievelijke 
verrichtingsschermen. 

 

Het is aangewezen om de betreffende velden op ‘wijzigbaar’ in te stellen, tenzij het 
een vaste status betreft. 

 

 

Weergave-Hoofding(2) 

 
 

 

 

 

 

 Ook voor leveranciersverrichtingen werden de nodige instellingen voorzien.  Deze 
instellingen zijn analoog aan de instellingen voor de verrichtingen naar klanten 
toe 



 
Gereserveerde stock 81 

  

7. Praktisch 
 

7.1. Gebruik van statussen in verrichtingen 
 

 

 Klik op Basis 

 Klik op Gebruikerstatussen 

 of 

 Druk [Alt]+[S] 

 Druk [Alt]+[U] 

 

Naargelang de verrichtingen die je aankruist in de Instellingen (Zie ook: Beheer-
Instellingen-Logistiek-Status), kan je hier kiezen voor welk verrichtingstype je de 
status wil ingeven. 

 

B.v.  Status Orders 

 
 



 
Gereserveerde stock 82 

  

Code: 

Unieke code zelf te bepalen. 

 

Naam: 

Gekozen benaming van de betreffende status. 

 

 
Aan te vinken indien deze status aan elke nieuwe verrichting mag worden toegekend. 

 

 
Aan te vinken indien elke verrichting die deze status krijgt, mag worden geblokkeerd. 

 

 Kleur 

 

 Knoppen voor de kleurbepaling van de tekst en de achtergrond op de 
overzichtsschermen.  (B.v.  Status in opzoeken orders). 

 

 
 

 Notificatie-E-mail 



 
Gereserveerde stock 83 

  

Aan: 

Je geeft aan naar wie er allemaal een mail moet worden gestuurd.   In dit geval wie er 
allemaal moet verwittigd worden als er een nieuwe bestelling is geplaatst.  

 

BCC:  

Mogelijkheid om een Blind Carbon Copy in te vullen. 

 

 
Hier wordt het e-mail adres op het tabblad ‘Communicatie’ van de klantenfiche gebruikt. 

 

 

 

 

 

 
 

Om het onderwerp van de notificatie mail te kunnen ingeven kun je gebruik maken van 
allerlei variabelen.  Deze kun je selecteren door  

 

[Ctrl]+[F] 

 

 

 

Aan te vinken indien je een PDF-afdruk wil toevoegen van de verrichting. 

 

 

 

 

 (*) Vestiging.  Bij deze keuze zal het programma het e-mail adres gebruiken op 
het tabblad ‘Communicatie’ van de vestiging.  (*) Enkel als de module multistock 
aanwezig is). 

 Als je een PDF-afdruk van de verrichting bij de mail wil voegen, dan moet je ook 
de gewenste opmaak hiervoor aangeven op het tabblad ‘Afdrukken’. 
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Ook in het opstellen van het e-mail bericht kan gebruik gemaakt worden van deze 
variabelen. 

 

 

 
Aanvinken indien je een afdruk van het order wenst.  (Eventueel om het document 
onmiddellijk aan iemand te kunnen meegeven. 
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 Notificatie-Afdrukkenl 

 

Voor de afdruk van de bestelbon kun je aangeven welke opmaak je wenst.  Verder kan 
ook de printer, de papierbak en het aantal af te drukken exemplaren worden 
geselecteerd. 

 

 
Dit kan nuttig zijn als je voor deze afdruk over een speciale opmaak beschikt. 
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7.2. Volgorde van statussen 
 

 
 

Door gebruik te maken van de knop  en de knoppen  en  kan je de volgorde 
bepalen in dewelke de statussen moeten verschijnen in het zoekscherm. 

 


