Kies voor een snelle Internet ADSL / BREEDBAND aansluiting

Alt + i = Inkoopprijs tonen / verbergen
Alt + v = Verkoopprijs tonen / verbergen

Ververs voorraad (F12), bij het openen van het programma zal deze automatisch
bijgewerkt worden.
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Bij het opstarten van het programma

Lees aandachtig deze waarschuwing!

Wekelijks (dinsdag) wordt het programma geüpdate met een nieuwe artikellijst
en foto update. Bij het opstarten van het programma krijgt u dan bovenstaand
scherm te zien. Indien u deze nieuwe artikellijst wenst te installeren klikt u op
ja. Als u op nee klikt wordt deze vraag herhaald bij het opnieuw opstarten van
het programma.

Laatste Foto update staat automatisch aangevinkt.
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Functietoetsen in het programma :
Eigenschappen artikel in detail (F4)
Ververs voorraad (F12)
Druk de inhoud van deze tabel af (CTRL + P)
Druk de geselecteerde foto af
Voeg het geselecteerde artikel toe aan de favorietenlijst
Sorteerwijze van de artikelen
Hiermee stelt u in welke kolommen moeten weergegeven worden, en
in welke volgorde deze moeten weergegeven worden.
U krijgt daarna het volgende venster te zien:

In de linkerkolom ziet u alle beschikbare velden en in de
rechterkolom ziet u de geselecteerde velden. U kan velden van de
ene kolom naar de andere verplaatsen doormiddel van de knoppen in
het midden: Druk vervolgens op OK om de wijzigingen door te voeren
of op annuleer om de wijzigingen te annuleren.
Verplaats het geselecteerde veld uit de linkerkolom naar de rechterkolom.
Verplaats alle velden uit de linkerkolom naar de rechterkolom.
Verplaats het geselecteerde veld uit de rechterkolom naar de linkerkolom.
Verplaats alle velden uit de rechterkolom naar de linkerkolom.
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Complete Catalogus
Door op bovenstaande knop te klikken krijgt u het scherm artikellijst te zien.

Eigenschappen artikel in detail (F4)
Ververs voorraad (F12)
Druk de inhoud van deze tabel af (CTRL + P)
Druk de geselecteerde foto af
Voeg het geselecteerde artikel toe aan de favorietenlijst
Sorteerwijze van de artikelen
Hiermee stelt u in welke kolommen moeten weergegeven worden, en
in welke volgorde deze moeten weergegeven worden.
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Zoekfuncties:

Ofwel zoekt u via het artikelnummer ofwel via omschrijving.
Indien u wenst te zoeken op meerdere opzoeknamen plaatst u een spatie tussen
deze zoeknamen.
Bvb u zoekt een Simson Basta Vorkkoplamp Smart Led:
Dan kan je bij omschrijving het volgende ingeven:
Volgorde speelt geen enkele rol.
Dan krijgt u het volgende product te zien :

Bij Aantal vult u het gewenste aantal in, en dit product wordt in de bestellijst
geplaatst.

Alt + i = Inkoopprijs tonen / verbergen
Alt + v = Verkoopprijs tonen / verbergen
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Opzoeken via Index
Door op bovenstaande knop te klikken krijgt u het Index scherm te zien.

Hier kan u op een makkelijke manier gaan opzoeken ofwel via groepen ofwel via
kenmerk.

Klik op het ‘+’ teken om de opzoeking steeds verder te verfijnen.
De overige werkwijzen en functie toetsen zijn idem als bij de complete
catalogus.
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Aanbiedingen
Door op bovenstaande knop te klikken krijgt u het scherm aanbiedingen te zien.

Hier worden specifiek de artikelen getoond welke momenteel in aanbieding staan.
Werkwijzen en functie toetsen zijn idem als bij de complete catalogus.
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Nieuwe artikelen
Door op bovenstaande knop te klikken krijgt u het scherm Nieuw te zien.

Hier worden specifiek de nieuwe artikelen weergegeven.
Werkwijzen en functie toetsen zijn idem als bij de complete catalogus.
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Opruiming
Door op bovenstaande knop te klikken krijgt u het scherm Op = Op te zien.

Hier worden alle opruiming artikelen weergegeven. Op = Op
Werkwijzen en functie toetsen zijn idem als bij de complete catalogus.
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Bestellijst
Door op bovenstaande knop te klikken krijgt u het scherm Bestellijst te zien.
Hier worden alle artikelen geplaatst die u wenst te bestellen.

Wijzigen (Ctrl + Enter)
Ververs voorraad (F12)
Bestelbon afdrukken / versturen (CTRL + P)
Verwijder huidig artikel (Ctrl + Del)
Sorteerwijze van de artikelen
Hiermee stelt u in welke kolommen moeten weergegeven worden, en
in welke volgorde deze moeten weergegeven worden.
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Order versturen

Selecteer de juiste leveringswijze.

Wanneer u selecteert om het order te versturen via pakketdienst en het
orderbedrag is lager dan vermeld bedrag, worden er verzendkosten in rekening
gebracht. Maak alsnog een keuze van leveringswijze.

Klik op <<OK>> om het order door te sturen of uit te printen.
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Wanneer het order is verstuurd wordt deze onder de button Historie geplaatst.

Historie
Door op bovenstaande knop te klikken krijgt u het scherm Historie te zien,
Waar u een overzicht vind van alle verstuurde orders.

Specifieke functietoetsen
Overzicht gegroepeerd weergeven of per order
Geselecteerde order verwijderen
Totale historiek verwijderen
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Extra Informatie
Door op bovenstaande knop te klikken krijgt u het scherm met extra informatie
te zien.

Klik op het gewenste item en klik daarna op <<OK>>
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Retour
Door op bovenstaande knop te klikken komt u in het scherm van de retouren.

Klik op deze knop
om een nieuwe retourbon toe te voegen.
Waarna u onderstaand scherm krijgt:

Maak de keuze uit garantie of verkeerde levering en vul de gewenste velden in.
Velden gemarkeerd met ‘*’ zijn verplicht in te vullen velden.
Kies via knop
om de retourbon af te drukken en voeg deze samen met de
retour te geven artikelen. Artikelen die niet vergezeld zijn van een retourbon
worden niet in behandeling genomen.
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Overzicht backorders
Door op bovenstaande knop te klikken komt u in het scherm van de backorders.

In bovenstaand scherm krijgt u een overzicht van de artikelen welke actueel nog
niet zijn uitgeleverd.
Via het icoon
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Favorieten
Door op bovenstaande knop te klikken komt u in het scherm van favorieten.
Via de diverse schermen zoals catalogus, aanbiedingen, index, etc… kan u steeds
via de knop
aan je favoriete producten toevoegen. Op deze manier kan je op
een vlugge manier een overzicht van je favorieten krijgen via onderstaande lijst.

Via deze lijst kan je snel weer de artikelen in de bestellijst plaatsen.
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Openstaande facturen
Door op bovenstaande knop te klikken komt u in het scherm van uw openstaande
facturen.

Op het overzicht vindt u alle facturen terug welke tot op heden onbetaald staan.
Mocht u eventueel een kopie van één van deze facturen wensen, dan klikt u op
het factuurnummer, waarna je volgend venster te zien krijgt:

Vul uw email adres in, en klik op ‘Verstuur’.
Per email ontvangt u dan een copie van deze factuur.
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Snelle ingave
Door op bovenstaande knop te klikken komt u in het scherm Snelle Ingave.

Bij artikelnummer kan je het nummer invullen welke u wenst te bestellen en een
aantal ingeven, de artikelomschrijving wordt weergegeven alsook de beschikbare
voorraad al dan niet.
Na het invullen van deze lijst klikt u op “Alles toevoegen aan bestellijst”, om de
geselecteerde producten in de bestellijst te plaatsen.
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Configuratie
Configuratie – Configuratie

Locatie van data bestanden : Data bvb toewijzen aan een netwerk.
Zoeken naar de locatie van de server of hoofdcomputer.
Bvb: \\SERVER\C\WAGELAAR\DATA
Prijzen tonen (zie rode pijl) Hier kan je opgeven welke prijzen er standaard
moeten weergegeven worden.
Prijzen weergeven op de bestelbon (zie gele pijl).
Hier kan je opgeven welke prijzen er op de bestelbon moeten worden
weergegeven.
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Configuratie – Proxy instellingen

Enkel te gebruiken door ervaren gebruikers.

Configuratie – Gebruikersinformatie
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Vul eventueel ontbrekende gegevens verder aan.
Indien deze informatie niet correct is, gelieve dit te melden aan de firma
Wagelaar BV waarna u dan een mail ontvangt met de juiste gegevens.
Om de Nieuwe Gegevens in te geven klik op “Nieuwe gegevens aanvragen (rode
pijl).
Het programma zal opnieuw gestart worden, vul klantnummer en paswoord in.
Configuratie – Winstmarge

Vul hier in, met welke winstfactor u de produkten wenst te verkopen.

Configuratie – Bestanden Indexeren, Optimaliseren en Repareren
Bij eventuele indexfouten kan je met deze functies de problemen verhelpen.

Configuratie – Artikelbestand downloaden
Om het artikelbestand manueel te downloaden.

Configuratie – Afbeeldingen downloaden
Om de afbeeldingen manueel te downloaden.
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Informatie Adsoft bvba

Uw leerperiode zal niet alleen kort, maar ook aangenaam zijn !!
Informatie Adsoft bvba.
Veel succes !
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