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Introductie

ItsArt is het software-systeem van AaRiverside voor de kunstuitleen- en gallery-branche. 
ItsArt is gebouwd met en draait onder besturing van Aadres. ItsArt is geintegreerd met het 
relatiebeheersysteem AaRelatie en met het boekhoudsysteem AaFinancieel.

De kern van ItsArt betreft een administratie van kunstwerken en een administratie van 
contracten en abonnementen. De gegevens van de kunstwerken worden op stuknivo 
geregistreerd, een varieteit van attributen kan worden vastgelegd. Verder kunnen per werk 
historische gegevens worden verzameld zoals de uitleenhistorie. 

Bij de contractadministratie worden per klant de uitgeleende stukken en huurperiodes 
vastgelegd alsmede de historische ontwikkeling hiervan. Periodiek kunnen automatisch 
facturen worden vervaardigd en worden eventueel de spaar- of huurkoop-regelingen 
bijgewerkt. 

Ter ondersteuning van het periodiek wisselen van de werken kunnen speciale etiketten (met 
barcode) en wissellijsten met afbeeldingen van de kunstwerken worden vervaardigd. 
Gedurende de inventarisatieperiode kunnen signaleringslijsten en daarbij behorende etiketten 
worden afgedrukt.   

Nagenoeg alle door ItsArt geproduceerde documenten kunnen door de gebruiker naar eigen 
inzicht worden ingedeeld en worden uitgevoerd met de gewenste lettertypes, belijningen, 
barcodes en afbeeldingen. Bovendien kunnen meerdere layouts per document worden 
gehanteerd. De geproduceerde documenten worden automatisch opgeslagen in het 
geintegreerde archief en kunnen via meerdere ingangen worden benaderd en gereproduceerd.

  

De programmatuur van ItsArt is onderverdeeld in de volgende hoofdfuncties :

1. Onderhoud tabellen (keuzelijsten e.d.)

2. Beheer kunstwerken

3. Overzicht kunstwerken

4. Beheer contracten

5. Facturering

Verder kan de functie "Onderhoud relaties" van AaRelatie worden uitgebreid met tabs voor 
historische informatie en voor informatie m.b.t. de spaaroptie.

Deze functies worden hieronder beschreven en geillustreerd.

Voor het verkrijgen van een inzicht in de wijze van gebruik van Aadres en de daarbij 
behorende applicatiefuncties in het algemeen, wordt verwezen naar het document 
"Gebruikershandleiding Aadres".
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Onderhoud tabellen

ItsArt gebruikt een aantal hulptabellen : soort kunstwerk en materiaal voor het 
gestructureerd kenmerken van de werken, kosten voor de contractadministratie en facturering, 
teksten voor reproductie op externe documenten, BTW-gegevens, diverse parameters voor 
interne toepassing in de programmatuur, tarieven en een register met kunstenaars.

Bij het onderhoud van de tabellen worden geen transacties gehanteerd, de standaard 
commando-knoppen worden grijs gepresenteerd (behalve "Help"), wijzigingen worden direct in 
de database doorgevoerd. 

Het verwijderen van een record wordt geinitieerd met <DELETE>, het tussenvoegen met 
<INSERT>. Bij het toevoegen van een record (in een lege regel van de grid) moet eerst de 
code worden ingevoerd. Indien eerst een ander veld wordt geinputeerd volgt een foutmelding :

De meeste toegangscodes tot de tabellen bestaan uit maximaal 4 tekens en de teksten en 
parameters bestaan zijn maximaal 80 tekens lang.

Het soort werk wordt bij 
het beheer van de 
kunstwerken vastgelegd. 

Hetzelfde geldt voor het 
materiaal.

De kostenrecords kunnen 
bij het invoeren en muteren 
van contracten opgeroepen 
worden zodat sjablonen 
voor omschrijvingen en 
prijzen van kosten 
gehanteerd kunnen 
worden.

De codes van de teksten 
worden door de software 
gedefinieerd, de gebruiker 
kan desgewenst een 
waarde invullen. Bij de 
desbetreffende functies 
wordt naar deze tabel 
gerefereerd.
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Deze tabel spreekt voor 
zich, het percentage kan in 
twee decimalen worden 
vastgelegd.

De codes van de diverse 
parameters worden door de 
software gedefinieerd, de 
gebruiker kan desgewenst 
een waarde invullen. Bij de 
desbetreffende functies 
wordt naar deze tabel 
gerefereerd.
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De tarieven worden toe-
gepast door de contract-
administratie en de 
facturering; de waarden 
van de parameters P1 t/m 
P7 worden daar toegekend, 
de omschrijving is voor 
interne toelichting.

Het register met 
kunstenaars wordt gebruikt 
voor het onderhoud van de 
kunstwerknumerator per 
kunstenaar. Het nummer 
bestaat uit maximaal 9 
cijfers. Zie verder Beheer 
Kunstwerken. De numera-
tor kan uitsluitend door de 
systeembeheerder 
“sysman” gewijzigd 
worden.
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Beheer kunstwerken

Het hoofdscherm van ItsArt "Beheer Kunstwerken" is onderverdeeld in een kop met enkele 
kenmerkende gegevens en een tabcontrol met een vijftal tabs :

1. Basisgegevens

2. Financiële gegevens (nog niet geimplementeerd)

3. Samenstelling van het werk (nog niet geimplementeerd)

4. Historische gegevens

5. Keuzelijst kunstwerken

De gebruikelijke navigatie- en onderhouds-functies zijn van toepassing. Bovendien is een 
"save-as"-functie toegevoegd welke via menukeuze, <SHIFT><F6> of een extra knop in de 
commando-balk geactiveerd kan worden :

Met de  "save-as" functie kunnen de gegevens van kunstwerken met een oplage van meer dan 
1 stuk op snelle wijze worden gedupliceerd. De status wordt automatisch op "vrij" gezet, de 
datumvelden worden geinitialiseerd en een eventueel aanwezige foto wordt gedupliceerd. 

Kunstwerken kunnen uit het systeem verwijderd worden op voorwaarde dat er geen 
verwijzingen naar dat werk in het systeem aanwezig zijn (contracten, historie).
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De keuzelijst met kunstenaars wordt gevuld vanuit AaRelatie en wordt gestuurd door de 
rubriek "primair soort relatie"; de waarde kan vastgelegd worden in de parameter "aw04" en is 
standaard gevuld met de waarde "6" (= overige relatie). 

De keuzelijst met leveranciers wordt gevuld vanuit AaRelatie en wordt gestuurd door de 
rubriek "primair soort relatie"; de waarde kan vastgelegd worden in de parameter "aw05" en is 
standaard gevuld met de waarde "2" (= standaard leverancier).

Het kunstwerknummer wordt automatisch door de programmatuur bepaald. Er zijn twee 
methodes beschikbaar welke aangestuurd worden door de parameter "aw10" :

0 = eenvoudige numerator 

1 = numerator per kunstenaar

De eenvoudige numerator wordt bijgehouden aan de hand van de parameter "#kwn". Bij 
wijziging van deze numerator via "Onderhoud tabellen" is de gebruiker zelf verantwoordelijk 
voor het vermijden van dubbele nummers.

Bij de nummering per kunstenaar wordt uitgegaan van een kunstwerknummer bestaande uit 
maximaal 6 cijfers kunstenaarnummer en een volgnummer per kunstenaar van 3 cijfers. Het 
kunstenaarnummer moet aanwezig zijn in het register met kunstenaars (zie onderhoud 
tabellen). Bij het onderhoud van dit register wordt automatisch het kunstenaarnummer in 
relatiebeheer vastgelegd.

De kunstenaar moet eerst in relatiebeheer worden gedefinieerd. In relatiebeheer moet een 
vrije tekstrubriek worden gereserveerd voor het kunstenaarnummer (bij voorkeur beschermen 
via "readonly", "disabled" of "hidden"). De naam van dit veld (Txt01 t/m Txt12) wordt 
vastgelegd in parameterrecord "aw09". 

Indien de kunstenaar niet in het register aanwezig is volgt bij het aanmaken van een 
kunstwerk de foutmelding :

Indien de numerator zijn maximale waarde heeft bereikt :
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De status van een kunstwerk (vrij, verhuur etc.) wordt primair door de contractadministratie 
gecontroleerd en gewijzigd. Daarnaast kan handmatig het e.e.a. gewijzigd worden. De status 
heeft een waarde van 00 t/m 99 waarvan er vijf een vast gedefinieerde betekenis hebben :

00 = vrij

01 = verhuurd

02 = in wissellijst

98 = onbekend

99 = verkocht

De vertolking van de codes naar teksten vindt plaats via de teksttabel waarbij de prefix "ws" 
gebruikt wordt; de codetabel bestaat dus uit de waarden "ws00" t/m "ws99" (zie Onderhoud 
tabellen). De waarden van 30 t/m 79 kunnen vrij toegepast worden (b.v. 30 = moet retour 
kunstenaar, 31 = is retour kunstenaar, 40 = moet gerestaureerd worden etc.), de overige 
waarden zijn gereserveerd. Indien de status niet 00 is kan een kunstwerk niet verhuurd, 
gewisseld of verkocht worden.

Naast deze status-rubriek is er nog een separate verhuur-indicatie welke door de 
contractadministratie onderhouden wordt. Deze indicatie wordt op het scherm naast de status-
rubriek getoond als een checkbox.

De status kan in beperkte mate handmatig gewijzigd worden :

• de status kan nooit handmatig in 99 (verkocht) gewijzigd worden

• als de status 0 (vrij), 1 (verhuurd) of 2 (in wissellijst) is kan ze alleen in een hogere 
waarde, behalve 99 (verkocht), gewijzigd worden

• als de status een hogere waarde dan 2 heeft kan ze in 1 (verhuurd) gewijzigd worden 
op voorwaarde dat de separate verhuur-indicatie aan staat

• als de status een hogere waarde dan 2 heeft kan ze in 0 (vrij) gewijzigd worden op 
voorwaarde dat de separate verhuur-indicatie uit staat

De systeembeheerder “sysman” is bevoegd om zowel de status als de verhuur-indicatie zonder 
beperkingen te wijzigen.
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De rubriek "eigendom" kan vrije toegepast worden en heeft, zoals de status-rubriek, een 
waarde van 00 t/m 99. De vertolking van de codes naar teksten vindt plaats via de teksttabel 
waarbij de prefix "we" gebruikt wordt; de codetabel bestaat dus uit de waarden "we00" t/m 
"we99" (zie Onderhoud tabellen). Bij installatie van ItsArt worden standaard de waarden 
"we00" (eigendom) en "we01" (in consignatie) aangemaakt.

Via de knop met het fototoestel-icoon kan een dialoog worden gestart om een afbeelding in de 
database vast te leggen. Er wordt dringend geadviseerd om hiervoor uitsluitend JPEG-
afbeeldingen te gebruiken met een resolutie van maximaal 640 x 480 pixels. Grotere foto's 
leveren, gezien het doel n.l. presentatie op een beeldscherm of afdrukken op postzegel-
formaat, nauwelijks toegevoegde waarde maar kunnen de database en met name de (online) 
backups onevenredig zwaar belasten !  De omvang van de afbeelding wordt in het venster 
vermeld (in rood bij afbeeldingen groter dan 200.000 bytes).

Bij het invoeren van de verkoopprijs (incl. BTW) met <ENTER> of via de calculator worden de 
maandhuur en jaarhuur automatisch berekend aan de hand van een percentage jaarhuur dat 
wordt vastgelegd in het parameterrecord met de code "aw07".

Bij het kunstwerk wordt een samengestelde omschrijving (rubriek "CompDescr") bijgehouden 
welke tijdens het onderhoud niet zichtbaar is. Bij de verhuur- en verkoopcontracten wordt 
deze omschrijving opgeslagen in de detailregels welke bij het onderhouden gemuteerd kan 
worden en aldoende een (theoretisch) specifieke beschrijving van het kunstwerk vormt. Het 
nadeel van deze benadering is dat, indien bepaalde gegevens van het kunstwerk wijzigen 
(kunstenaar, jaartal, oplagenummer, soort werk, materiaal, beeldformaat en titel), de 
omschrijving in de detailregel niet wordt gewijzigd. Indien dit gedrag niet gewenst is moet het 
parameterrecord met de code "aw16" gevuld worden met de waarde "1".

NB. Naam van de kunstenaar wordt samengesteld uit diens individuele componenten : 
achternaam, initialen en tussenvoegsel met eventueel de voornaam tussen haakjes; indien er 
geen initialen zijn ingevoerd wordt hiervan in plaats de voornaam ingevoegd; indien geen 
achternaam gedefinieerd is wordt de standaard naam uit het relatierecord gebruikt.
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Op het vierde tabblad wordt de historie van het werk getoond. Alle gebruikelijke transacties 
worden weergegeven. De transacties zijn als volgt gecodeerd :

0 = aankoop

1 = verkoop 

2 = in consignatie

3 = uit consignatie

4 = gefactureerde huurtermijn

5 = gefactureerde kosten

6 = plaatsing

7 = retour

8 = prijswijziging

Met een dubbelklik in een regel in de kolommen 3 (relatie), 4 (contract) of 10 (factuur) wordt 
een venster met de desbetreffende informatie geopend.

Afhankelijk van bepaalde instellingen en afhankelijk van de gebruikte contractsoorten 
(abonnementen) worden bepaalde transacties al dan niet in de historie opgenomen.
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Op het vijfde tabblad wordt een lijst met alle kunstwerken, initieel gesorteerd op omschrijving, 
gepresenteerd. De lijst is primair bedoeld om kunstwerken op te zoeken.

De lijst kan in elk van de kolommen op de gebruikelijke wijze worden omgesorteerd, het 
zoekvenster in de voet is standaard actief.

De omschrijving is een compositie van naam kunstenaar, jaartal, oplagenummer, soort werk, 
materiaal, beeldformaat en titel.  

Als de status van het kunstwerk en de code verhuurd niet met elkaar overeenstemmen wordt 
de status rood gemarkeerd. Een expliciete controle op het niet in balans zijn van de status en 
de verhuurcode kan worden uitgevoerd met “Controle verhuurstatus” (rechtsboven in het 
venster).

Via de menukeuze “Record”, “Check dubbele nummers” wordt een controle uitgevoerd op 
eventuele dubbele nummers. Indien deze aanwezig zijn worden ze expliciet in de lijst vermeld. 
Dubbele nummers kunnen aanwezig zijn na handmatige manipulatie van de numeratoren per 
kunstenaar.

Met een dubbelklik in een regel in kolom 1 (kunstwerknummer) wordt een bepaald kunstwerk 
geselecteerd en gepresenteerd op tabblad 1. Een enkele klik in kolom 2 is voldoende om een 
kunstwerk toe te voegen aan de te vervaardigen lijst met etiketten (zie volgende bladzijden).

NB. De lijst wordt niet automatisch ververst zodra de gegevens van één of meerdere werken 
gewijzigd zijn. De lijst kan wel op verzoek ververst worden met de "refresh"-button.
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Etiketten (en andere documenten)

Bij de programmafunctie "Beheer Kunstwerken" zijn een aantal printfuncties geimplementeerd 
welke gebruikt kunnen worden als er geen transactie open staat. 

Deze functies kunnen geactiveerd worden met de standaard "print"-button, de toegevoegde 
"Print etiket"-button :

en de toegevoegde "Print overzicht"-button :

De laatste knop activeert de programmafunctie "Overzicht kunstwerken", zie verderop in dit 
document.

Het afdrukken van de etiketten is afhankelijk van het actuele tabblad. Bij de eerste 4 
tabbladen wordt een enkelvoudig etiket aangemaakt, via het vijfde tabblad kan een batch met 
meerdere etiketten worden vervaardigd. 

Bij de standaard installatie behoort een etiket met een vaste layout, gebaseerd op een 
etiketformaat van 101 x 54 mm :

Via de parameter "aw08" wordt gecodeerd of er direct geprint moet worden (waarde "1") of 
dat eerst de ADF Reader getoond moet worden (waarde "0"). 

De naam van de etiket-printer wordt vastgelegd bij parameter "aw02" en de afdruk-opties bij 
parameter "aw03". Met deze opties kunnen een aantal aspecten van het etiket gespecificeerd 
worden (zie "Gebruikers-handleiding Aadres") b.v. :

orientation=landscape,height=1010,width=540,copies=1
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In het bovenstaande voorbeeld wordt gebruik gemaakt van een specifieke "labelprinter" 
waarbij het formaat van het label nauwkeuring gespecificeerd moet worden. Op de volgende 
bladzijde wordt een voorbeeld gegeven van het afdrukken van etiketten op een ondervel met 
meerdere plaketiketten.

Met behulp van de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele Documenten" kunnen afwijkende 
layouts worden vastgelegd. De naam van de te gebruiken layout kan worden vastgelegd bij de 
parameter "aw01". 

In de parameter "aw06" wordt de toegangssleutel tot een record uit de relatie-tabel vastgelegd 
waarin een logo is geregistreerd dat als logo van het eigen bedrijf afgedrukt kan worden (zie 
"Gebruikershandleiding AaRelatie").

Ten behoeve van het opmaken van het document zijn de volgende groepen gedefinieerd : 

Groep Omschrijving en bijzonderheden

a Algemene informatie

b1 Specifiek voor werken niet in consignatie

b2 Specifiek voor werken in consignatie

Alle velden uit de tabellen "relmain" (relatierecord van de kunstenaar), "artwerk", 
"artmateriaal" en "artsoortwerk" zijn beschikbaar voor afdrukken.

De volgende extra velden zijn beschikbaar :

w_art|werknummer (werknummer met vaste lengte voor de barcode)

w_art|image (voor de adressering van de foto)

w_art|logo (voor de adressering van het eigen logo)

w_art|naamjaaroplage (samenstelling van naam kunstenaar, jaar en oplagenummer)

Via een checkbox in de rechterbovenhoek van het scherm kan een "alternatief etiket" gekozen 
worden. Bij deze keuze worden m.b.t. de opmaak en het afdrukken niet de parameters 
"aw01", "aw02" en "aw03" gebruikt maar "aw11" (voor de document definitie), "aw12" (voor 
de naam van de printer) en "aw13" (voor de afdruk-opties).

De tekst "alternatief etiket" op het scherm kan aangepast worden via een parameterrecord 
met de code "aw15".

Bij het batchmatig afdrukken van etiketten (via de keuzemogelijkheid op tabblad 5) op een 
ondervel met meerdere etiketten (ondervel meestal op A4-formaat) is het van belang om de 
afdruk-opties op juiste wijze in te stellen (zie Gebruikershandleiding Aadres), b.v. :

height=2970,width=2100,cols=2,rows=4

NB. Bij de installatie van Aadres en ItsArt worden standaard de layouts "artetiket1" en 
"artetiket2" geinstalleerd.
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Gebruikersinstellingen en bijzonderheden

Ten behoeve van de filiaal-functionaliteit kan bij de gebruikersbevoegdheden (zie Gebruikers-
handleiding Aadres) de parameter "artlok" worden vastgelegd waarmee de rubriek "lokatie" bij 
het aanmaken van een nieuw kunstwerk wordt gefixeerd. De lokatie wordt gevuld met de 
gedefinieerde waarde en kan door de gebruiker niet worden gemuteerd.

De parameters m.b.t. het afdrukken van etiketten kunnen overruled worden door de volgende 
parameters bij de gebruikersbevoegdheden :

• $aw01 : etiket document definitie

• $aw02 : etiket printer naam

• $aw03 : etiket printer opties

• $aw08 : etiketten direct printen (1) of via ADF Reader (0)

• $aw11 : etiket document definitie (alternatief)

• $aw12 : etiket printer naam (alternatief)

• $aw13 : etiket printer opties (alternatief)

Bijzonderheid : de programmafunctie "Beheer kunstwerken" anticipeert op de gebruikers-
instelling "start onderhoud blanko".
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Overzicht kunstwerken

Met deze programmafunctie van ItsArt kan een overzicht van kunstwerken worden 
vervaardigd.  Tijdens het vervaardigen van het overzicht worden tellingen van inkoop- en 
verkoopwaarden en aantallen uitgevoerd. 

Het keuzevenster ziet er als volgt uit :

Het overzicht  wordt opgemaakt met de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele Documenten". 
De namen van de te gebruiken layouts worden vastgelegd in de parameter "aw14" (meerdere 
namen scheiden met comma's).

Alle velden uit de tabellen "relmain" (relatierecord van de kunstenaar), "artwerk", 
"artmateriaal" en "artsoortwerk" zijn beschikbaar voor afdrukken.

De volgende extra velden zijn beschikbaar :

w_art|werknummer (werknummer met vaste lengte voor de barcode)

w_art|image (voor de adressering van de foto)

w_art|logo (voor de adressering van het eigen logo)

w_art|naamjaaroplage (samenstelling van naam kunstenaar, jaar en oplagenummer)

w_art|facdatum (de dagdatum)

w_art|facblad (bladzijdenummer)

w_art|inkoop1 (inkoopwaarde totaal)

w_art|verkoop1 (verkoopwaarde totaal)

w_art|aantal1 (aantal kunstwerken totaal)

w_art|inkoop2 (inkoopwaarde kunstenaar)

w_art|verkoop2 (verkoopwaarde kunstenaar)

w_art|aantal2 (aantal kunstwerken kunstenaar)
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Ten behoeve van het opmaken van het document zijn de volgende groepen gedefinieerd : 

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Headerinformatie

d Detailregel

s Subtotaal per kunstenaar

t Totaal generaal

NB. Bij de installatie van Aadres en ItsArt worden standaard de layouts "artlijst" en 
"artwaardelijst" geinstalleerd.

Voorbeeld waardelijst :

Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :

Gebruikershandleiding ItsArt, versie 1.63 17



Beheer contracten

Het hoofdscherm van ItsArt "Beheer Contracten" is onderverdeeld in een kop met relatie- en 
en adresgegevens en een tabcontrol met een zestal tabs :

1. (niet zichtbaar, gereserveerd voor toekomstige toepassing)

2. Header met globale gegevens voor het contract 

3. Details met alle relevante algemene, werk- en facturerings-gegevens 

4. Historische gegevens

5. Werkblad m.b.t. uitlenen, wisselen en inleveren

6. Selectielijst met kunstwerken

In de titlebar van het window worden de klantnaam, het contractnummer en de status van het 
contract getoond.

De voorwaartse en achterwaartse navigatie hangt af van de gekozen tab. Indien tab 2 
(contracten) op de voorgrond staat wordt gebladerd op klantsleutel, bij tab 3 (contractdetails), 
4 (historie) en 5 (uitlenen, wisselen en inleveren) op contractnummer. Indien tab 2 op de 
voorgrond staat kunnen bij onderhoud alleen de header-gegevens gewijzigd worden, bij tab 3 
alleen de detailgegevens en bij tab 5 alleen de plaatsingsgegevens. In alle situaties kunnen 
wel de header-, detail- en historische gegevens bekeken worden. De zesde tab is bedoeld als 
hulpmiddel voor het opzoeken en selecteren van de kunstwerken.
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Bij het navigeren naar een volgende of vorige relatie of contract wordt de lijst met contracten 
automatisch gevuld (sortering naar ouderdom, jongste bovenaan) en wordt het contract met 
het hoogste nummer geselecteerd. Van het geselecteerde contract wordt het detailscherm 
automatisch gevuld en worden de gegevens van de eerste detailregel getoond. Hetzelfde geldt 
voor bijbehorende historische gegevens en de plaatsings-opdrachten. 

In de header van het scherm wordt de volgende extra informatie getoond :

• een indicatie dat er bij de relatie sprake is van "opmerkingen", het woord "Klant" wordt 
dan in vette, schuine letters getoond

• een koppeling naar relatiebeheer via een onderstreepte en blauwe naam, een 
enkelvoudige klik is voldoende om de gegevens van de relatie te laten zien

• de naam van de contactpersoon zoals opgenomen in het relatierecord indien er sprake 
is van een zakelijke relatie

• de weergave van de naam en titulatuur van de relatie zoals gespecificeerd bij de 
persoonsgegevens indien er sprake is van een particuliere relatie

• naam, adres en woonplaats indien er sprake is van een separaat afleveradres

• naam, adres en woonplaats indien er sprake is van een separate contactpersoon

• het cumulatieve spaartegoed (indien aanwezig)

• de waarde van de uitgeleende kunstwerken bij de contractsoorten 0, 1 en 2 (contracten 
op percentage-basis), 3, 4 en 5 (particulier methode A) en 13 en 14 (particulier 
methode C)

• het abonnementsbedrag per factuurperiode bij de contractsoorten 3, 4 en 5 (particulier 
methode A), 6 en 7 (zakelijk methode A), 10 en 11 (particulier methode B) en 13 en 14 
(particulier methode C)

• het aantal contracteenheden bij de contractsoorten 6, 7, 10 en 11

• het periodiek spaarbedrag bij de contractsoorten 4, 5, 7, 11 en 14

Een relatie kan op de gebruikelijke wijze worden ingetoetst of opgezocht via de editboxes 
behorende bij de rubrieken "klant", "afleveradres" en  "contactpersoon". Bij "klant" kan de 
relatie ook worden opgespoord via een uitgebreid en zelf in te delen zoekvenster dat kan 
worden geactiveerd met de "find"-button in de knoppenbalk, zie Gebruikershandleiding 
AaRelatie.

Een nieuwe relatie kan worden toegevoegd met de button :

en een bestaande relatie kan worden gewijzigd met de button :

Bij het gebruik van deze functies moet eerst de relatiesleutel worden ingevoerd (of opgezocht) 
waarna de programmafunctie "Relatiebeheer" wordt gestart met beperkte functionaliteit. Bij 
het afsluiten van het relatiebeheer worden de relatiegegevens automatisch naar het 
contractbeheer teruggekoppeld.

Deze faciliteit heeft extra toegevoegde waarde bij toepassing in een balie-omgeving waarbij de 
baliemedewerker in het algemeen niet de bevoegdheid heeft om het relatiebeheer volledig uit 
te voeren. Zie verder bij "Gebruikersinstellingen en bijzonderheden".
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Bestaande contracten van een relatie kunnen worden geselecteerd uit de lijst aan de 
rechterkant. Een enkelvoudige klik selecteert het contract en laat de gegevens zien, een 
dubbele klik opent het contract voor wijziging. Overigens wordt bij het starten van de 
programmafunctie het contract met het hoogste nummer automatisch geselecteerd en 
gepresenteerd.

Via de editbox met label "Contract" kan een contract op basis van het contractnummer 
gekozen worden, de ingave moet dan afgesloten worden met dubbelklik of met 
<CTRL><SHIFT><SPACE> (niet met <ENTER>). Na een klik op de button van de editbox kan 
uit een lijst met contracten geselecteerd worden (dubbelklik). Desgewenst kan een filter op 
soort contract worden toegepast, dit maakt de lijst compacter en verkort de reactietijd. De 
dialoog ziet er als volgt uit :

Bij het aanmaken van een nieuw contract wordt uitgegaan van de gekozen relatie. Desgewenst 
kunnen bij aanmaken of wijzigen een afwijkend afleveradres en een contactpersoon vanuit de 
gerelateerde relaties worden gekozen. Daarvoor wordt een speciale dialoog opgestart :

Bij het aanmaken van een contract wordt er vanuit gegaan dat het systeem een nieuw 
contractnummer moet uitreiken (vanuit het parameterrecord met code "#cnt"). Bij wijziging 
van de parameter is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor het vermijden van dubbele 
nummers !

Met de refresh-button kunnen de gegevens van het gevraagde contract opnieuw uit de 
database opgehaald en getoond worden.

Gedurende het muteren van alle aspecten van een contract wordt het contract geblokkeerd 
voor mutaties door anderen. Deze regel wordt gehanteerd door alle programmafuncties van 
ItsArt.

Gebruikershandleiding ItsArt, versie 1.63 20



Er zijn 14 contractsoorten :

0 = huur 

1 = huur met spaaroptie

2 = huur met koopoptie (nog niet geimplementeerd)

3 = particulier huur methode A

4 = particulier huur/spaar methode A

5 = particulier spaar methode A

6 = zakelijk huur methode A

7 = zakelijk huur/spaar methode A

8 = koop

9 = kosten 

10 = particulier huur methode B

11 = particulier huur/spaar methode B

13 = particulier huur methode C

14 = particulier huur/spaar methode C

De contractsoort heeft met name invloed op de wijze van berekening en presentatie op de 
factuur,  de opbouw van de historische informatie en het bepalen van de status van contract 
en kunstwerken na facturering.

De essentie van de verschillende contractsoorten is de volgende :

• soorten 0, 1 en 2 gaan uit van een abonnement op basis van een percentage huur-, 
spaar- en/of koop-waarde per kunstwerk, b.v. 10 % huren en 15 % sparen; de huur-, 
spaar- en koop-percentages kunnen per contract variëren, de respectievelijke 
standaardwaarden worden vastgelegd in de parameters "ac05" voor huur, 
"ac06" (huur) en "ac07" (spaar) voor huurspaar en "ac08" (huur) en "ac09" (koop) voor 
huurkoop; de huur- en spaarbedragen worden op jaarbasis bepaald en afhankelijk van 
de factuurfrequentie naar de desbetreffende periode omgerekend

• soorten 3, 4 en 5 gaan uit van een abonnement op basis van de totale waarde van de 
uitgeleende kunstwerken met een minimum abonnementsprijs en opslag per extra 
waarde van de kunstwerken in gelijke stappen; afhankelijk van de abonnementsvorm is 
er sprake van huren, huren en sparen of uitsluitend sparen; de parameters in de 
tariefrecords hebben de volgende betekenis :

• code 03 : minimum waarde in P1, huurtarief in P3, extra waarde in P4, extra 
huurtarief in P6 en jaarabonnement in P7

• code 04 : minimum waarde in P1, spaartarief in P2, huurtarief in P3, extra 
waarde in P4, extra spaartarief in P5, extra huurtarief in P6 en jaarabonnement 
in P7

• code 05 : minimum waarde in P1, spaartarief in P2, extra waarde in P4 en extra 
spaartarief in P5

de genoemde tarieven gelden per maand en worden afhankelijk van de factuur-
frequentie naar de desbetreffende periode omgerekend

• soorten 6 en 7 gaan uit van een abonnement op basis van de individuele waarde van de 
geleende kunstwerken; per werk wordt een aantal contracteenheden bepaald, het 
totaal aantal eenheden bepaalt de huur- en/of spaarbedragen; afhankelijk van het 
totaal aantal eenheden geldt een kortingspercentage; de parameters in de tariefrecords 
hebben de volgende betekenis :
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• code 06 : waarde van één contracteenheid in P1, huurtarief per eenheid in P3

• code 061 : het aantal contracteenheden waarvoor een bepaalde korting geldig is 
in de parameters P1 t/m P7, in aflopende volgorde

• code 062 : kortingspercentage behorende bij de contracteenheden van code 061 
in de parameters P1 t/m P7

• code 07 : waarde van één contracteenheid in P1, spaartarief per eenheid in P2, 
huurtarief per eenheid in P3

• code 071 : het aantal contracteenheden waarvoor een bepaalde korting geldig is 
in de parameters P1 t/m P7, in aflopende volgorde

• code 072 : kortingspercentage behorende bij de contracteenheden van code 061 
in de parameters P1 t/m P7

de genoemde tarieven gelden per maand en worden afhankelijk van de factuur-
frequentie naar de desbetreffende periode omgerekend

• soort 8 betreft de verkoop van kunstwerken

• soort 9 betreft het doorberekenen van kosten of de verkoop van andere artikelen dan 
kunstwerken

• soorten 10 en 11 gaan uit van een abonnement op basis van de individuele waarde van 
de geleende kunstwerken (zoals bij de soorten 6 en 7); per werk wordt een aantal 
contracteenheden bepaald, het totaal aantal eenheden bepaalt de huur- en/of 
spaarbedragen; afhankelijk van het totaal aantal eenheden geldt een 
kortingspercentage; de parameters in de tariefrecords hebben de volgende betekenis :

• code 10 : waarde van één contracteenheid in P1, huurtarief per eenheid in P3 en 
jaarabonnement in P7

• code 11 : waarde van één contracteenheid in P1, spaartarief per eenheid in P2, 
huurtarief per eenheid in P3 en jaarabonnement in P7

de genoemde tarieven gelden per maand en worden afhankelijk van de factuur-
frequentie naar de desbetreffende periode omgerekend

• soorten 13 en 14 gaan uit van een abonnement op basis van de totale waarde van de 
uitgeleende kunstwerken met een minimum abonnementsprijs en opslag per extra 
waarde van de kunstwerken in gelijke stappen; afhankelijk van de abonnementsvorm is 
er sprake van huren of huren en sparen; de parameters in de tariefrecords hebben de 
volgende betekenis :

• code 13 : minimum waarde in P1, huurtarief in P3, extra waarde in P4, extra 
huurtarief in P6 en jaarabonnement in P7

• code 14 : minimum waarde in P1, spaartarief in P2, huurtarief in P3, extra 
waarde in P4, extra spaartarief in P5, extra huurtarief in P6 en jaarabonnement 
in P7

de genoemde tarieven gelden per maand en worden afhankelijk van de factuur-
frequentie naar de desbetreffende periode omgerekend

Bij alle contractsoorten, behalve 6 en 7, wordt uitgegaan van prijzen inclusief BTW. Bij de 
zakelijke contracten 6 en 7 wordt het hoge BTW-tarief over de prijzen berekend en bijgeteld !

Bij de registratie van de spaartegoeden geldt dat deze bij alle contractsoorten, behalve 6 en 7, 
worden bijgehouden inclusief BTW.

Indien een contract eenmaal is aangemaakt en geaccordeerd kan de contractsoort niet meer 
gewijzigd worden !
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De contractstatus kan zijn :

0 = actief

1 = beëindigd

2 = dispuut

Mogelijkheid 1 heeft tot gevolg dat een contract niet meer automatisch gefactureerd wordt en 
dat er geen detailregels meer aan toegevoegd kunnen worden en dat er geen wisselingen meer 
kunnen plaatsvinden. Bij een poging tot zulke acties volg de melding :

De status "beëindigd" kan ingesteld worden zodra er geen kunstwerken meer uitgeleend zijn. 
Indien deze nog wel als zodanig geregisteerd zijn volgt de foutmelding :

Indien er nog iets gefactureerd moet worden volgt de melding :

NB. Een koopcontract krijgt na facturering automatisch de status “beeindigd”, een 
huurcontract moet na afloop handmatig beeindigd of verlengd worden.
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De contractdatum is registratief en betreft de datum waarop de overeenkomst tot stand 
gekomen is. De ingangsdatum wordt afgeleid van de contractdatum en zal door het systeem in 
principe op de eerste van de maand gezet worden. Bij handmatige wijziging van de 
ingangsdatum na eerste aanmaak zal om een bevestiging gevraagd worden of de nieuwe 
datum integraal in het contract doorgevoerd moet worden :

Bij het integraal toepassen van de datum wordt tevens een nieuwe datum voor de volgende 
termijnfactuur bepaald.

Het automatisch bepalen van de ingangsdatum (aan de hand van de contractdatum) kan 
beinvloed worden m.b.v. de parameter "ac10". Hierin kan de dag van de maand worden 
vastgelegd waarbij de maand "breekt". Indien de contractdatum voorbij deze dag valt wordt 
als ingangsdatum de eerste van de volgende maand ingesteld.

De duur van het contract (in maanden) wordt tijdens de facturering gebruikt om te bepalen of 
er nog een volgende factuur in de toekomst gemaakt moet worden, e.e.a. in samenhang met 
de rubriek "factuurfrequentie" welke de frequentie (in maanden) bepaalt. Met een duur van 0 
maanden wordt een onbeperkte looptijd bedoeld welke feitelijk stopt met het handmatig op 
"beëindigd" zetten van de status.

De duur van een contract kan gewijzigd worden, b.v. na afloop van een contract waarbij de 
klant een verlenging met hetzelfde pakket wenst. De nieuwe periode moet dan bij de 
oorspronkelijke duur worden opgeteld (b.v. van 12 naar 24) en er zal gevraagd worden :

De rubriek “datum volgende factuur” in de detailregels zal aangepast worden met de waarde 
van de overeenkomstige rubriek in de contractheader en de factuurstatus van de regels zal 
aangepast worden aan de hand van de nieuwe gegevens.
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De factuurfrequentie wordt gepresenteerd als een keuzelijst met de volgende mogelijkheden :

0 = incidenteel (handmatig)

1 = maand

2 = kwartaal

3 = halfjaar

 4 = jaar

5 = 2 jaar

6 = 3 jaar

De frequentie wordt in de database vertolkt naar een aantal maanden (dus resp. 0, 1, 3, 6, 12, 
24 en 36).

De rubriek "referentie klant" kan gebruikt worden bij het opmaken van externe documenten 
evenals de de rubriek "omschrijving". De laatste rubriek wordt ook als interne referentie 
toegepast. 

De betaalwijze is een keuzelijst met de volgende mogelijkheden :

0 = factuur 14 dagen

1 = incasso

2 = van tegoed

7 = cash

8 = PIN

9 = chip

De betaalwijze wordt gebruikt bij de facturering, bij betaalwijze "incasso" is tevens het 
banknummer van belang. Deze rubriek wordt initieel gevuld vanuit het banknummer zoals 
vastgelegd bij de relatie en kan per contract variëren. Indien het banknummer bij het contract 
gewijzigd is (ook bij aanmaken van een nieuw contract), wordt gevraagd of dit nieuwe 
nummer ook bij de relatie geregistreerd moet worden :
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De rubrieken "identificatie" en "bank" zijn uitsluitend registratief en kunnen toegepast worden 
bij het opmaken van externe documenten. De rubriek "identificatie" kan ook uit de relatie 
gehaald worden. De gewenste veldnaam uit het relatierecord kan vastgelegd worden in de 
parameter "ac11", b.v. "ac11=Txt12".

De rubrieken "huur %" en "koop of spaar %" zijn alleen toegankelijk bij de contractsoorten 0, 
1 en 2.

Contracten kunnen uit het systeem worden verwijderd op voorwaarde dat geen detailregels 
meer aanwezig zijn. Op hun beurt kunnen detailsregels worden verwijderd op voorwaarde dat 
geen plaatsings- of retournerings-opdrachten meer aanwezig zijn.

Verder geldt als randvoorwaarde voor het verwijderen dat er geen historische informatie 
aanwezig is. Deze informatie wordt bij een plaatsings- en retournerings-opdracht en bij het 
factureren aangemaakt en bestaat uit alle informatie van de detailregel, aangevuld met 
factuurinformatie. 

Dit betekent dus dat eenmaal gefactureerde contractregels niet meer uit het systeem 
verwijderd kunnen worden !
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Bij het onderhoud van de details geldt dat vanuit de lijst (rechts in het scherm) een detailregel 
geselecteerd kan worden met een enkelvoudige klik en dat het onderhoud gestart kan worden 
met een dubbelklik in kolom 1 of 3. Een dubbelklik in kolom 2 opent een venster met de 
gegevens van het kunstwerk. 

Bij het aanmaken van een nieuwe detailregel wordt het regelnummer in principe automatisch 
bepaald (nummering 10, 20, 30 etc) maar kan door de gebruiker overschreven worden om een 
andere volgorde af te dwingen. Voor een contract met de status "beëindigd" kunnen geen 
nieuwe detailregels aangemaakt worden.

 

Het soort detail kan zijn :

0 = kunstwerk 

6 = kosten 

7 = eenmalige kosten 

8 = tekst

9 = eenmalige tekst

Indien een contractregel eenmaal is aangemaakt en geaccordeerd kan de detailsoort niet meer 
gewijzigd worden !

Het verschil tussen kosten en eenmalige kosten is dat de eenmalige kosten slechts eenmaal op 
een factuur in rekening gebracht zullen worden en daarna automatisch uit het contract 
verwijderd worden. Het alternatief wordt bij elke termijn in rekening gebracht. Iets dergelijks 
geldt bij tekst en eenmalige tekst.
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Bij de uitleencontracten (alle soorten behalve 8 en 9) kunnen kunstwerken niet rechtstreeks 
(handmatig) in een contract worden opgenomen maar uitsluitend via het mechanisme van 
uitlenen, wisselen en inleveren op tabblad 5. Bepaalde gegevens kunnen daarna wel worden 
gewijzigd via tabblad 2. 

Bij een detailregel met kenmerk "kunstwerk" kan een werknummer ingetoetst of opgezocht 
worden (alleen mogelijk bij een koopcontract, soort = 8). De gegenereerde omschrijving wordt 
samengesteld uit de omschrijving van het kunstwerk, het soort werk met het materiaal en de 
naam van de kunstenaar, jaar en oplagenummer. De prijs betreft de verkoopprijs van het 
kunstwerk. De omschrijving en de prijs kunnen naar wens aangepast worden. 

Bij verkoop van een kunstwerk wordt de actuele status gecontroleerd en kan eventueel een 
foutmelding volgen, b.v. :

 

Bij een kosten- of tekst-detail kan een kostencode ingetoetst of opgezocht worden. De 
omschrijving en prijs worden kunnen naar wens aangepast worden. Bij een tekst-detail is de 
prijs niet relevant (wordt bij de facturering niet behandeld).

Bij een kostenregel kan een spaarmutatie worden opgegeven. Er zijn 3 mogelijkheden om te 
muteren. De eerste mogelijkheid is een bij- of afboeking van het spaarsaldo. Voorbeeld van 
een positieve (plus) mutatie is een cadeaubon voor een deelnemer, voorbeeld van een 
negatieve (min) mutatie is de aankoop van een kunstwerk dat (gedeeltelijk) betaald wordt uit 
het spaartegoed. De bij- of afboeking wordt rechtstreeks op de factuur vermeld.

De tweede mogelijkheid betreft een correctie van het spaartegoed. Bij de facturering zal deze 
mutatie op de factuur afgedrukt worden met vermelding van het oude en/of nieuwe spaar-
tegoed. De regel als zodanig wordt niet meegeteld in het factuurtotaal. Als b.v. de 
maandtermijn met € 25 incl. € 15 sparen verlaagd moet worden (voorbeeld van korting) dan 
moet een "gewone" kostenregel van € 25 geboekt worden en een kostenregel met 
"Spaarmutatie : correctie" van € 15.  

De derde mogelijkheid betreft de registratie van een tegoed. Bij de facturering zal deze 
mutatie op de factuur worden afgedrukt als extracomptabele mutatie en niet worden 
meegeteld in het factuurtotaal. Bij de betaalwijze van het contract zal dan normaliter de keuze 
"2 = van tegoed" worden ingesteld. Bij de maandfacturering van het abonnement zal van dit 
tegoed worden afgeboekt. Zodra het tegoed "op" is wordt de betaalwijze automatisch 
gewijzigd in "1 = automatische incasso". Het saldo tegoed kan worden opgevraagd via de 
relatie. 
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De ingangsdatum en de volgende factuurdatum worden overgenomen uit de contractheader. 
De laatste factuurdatum en het termijnnummer worden door het factureringsprogramma 
automatisch aangepast. Het hoogste termijnnummer wordt bepaald door de duur van het 
contract en de frequentie van factureren. Na het factureren van de laatste termijn wordt geen 
volgende factuurdatum meer gemaakt. Handmatig kan e.e.a. wel beinvloed en gemodificeerd 
worden.

Een detailregel van een huurcontract met een kunstwerk kan alleen verwijderd worden via het 
mechanisme van uitlenen, wisselen en inleveren op tabblad 5. Een kosten- of tekst-detail en 
een detail met een kunstwerk uit een koopcontract kan verwijderd worden indien de regel nog 
niet gefactureerd is.

Het vierde tabblad laat de historie van het contract zien, gegevens kunnen hier niet handmatig 
gewijzigd worden.

De getoonde transacties zijn in principe dezelfde zoals deze gepresenteerd worden bij de 
historie van een kunstwerk met dien verstande dat uitsluitend de transacties m.b.t. facturering 
en uitlenen getoond worden. Bovendien wordt elke factuur (met het factuurtotaal) in de lijst 
vermeld.

De gegevens van de huurtermijnen per kunstwerk worden uitsluitend getoond bij de 
contractsoorten 0, 1 en 2.

Met een dubbelklik in een regel in de kolommen 3 (kunstwerk nummer) of 10 (factuur) wordt 
een venster met de desbetreffende informatie geopend.
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Via het vijfde tabblad kan het uitlenen en inleveren (en dus wisselingen) van de kunstwerken 
geregistreerd worden. De werkwijze is als volgt :

• het contract wordt voor wijziging geopend

• er wordt een nieuwe inleverlijst vanuit het contract gegenereerd

• eventueel worden enkele stukken hieruit verwijderd omdat de klant ze wil behouden

• de lijst wordt aangevuld met uit te lenen werken

• de nu ontstane wissellijst wordt afgedrukt (optioneel)

• de geplande wijzigingen worden bevestigd en in de database opgenomen

• de wisseling wordt uitgevoerd, de lijst komt terug 

• indien de wisseling is uitgevoerd wordt deze overgebracht ("Lijst overbrengen")

• eventuele afwijkingen worden per werk aangegeven

• de aangepaste lijst wordt afgedrukt en electronisch gearchiveerd (optioneel)

• de wisselingen worden definitief in de historische informatie bijgeschreven 

Een nieuwe lijst kan alleen aangemaakt worden indien er voor het betreffende contract nog 
geen uitleen/wissel-lijst actief is. Ingeval van een vergissing kan deze lijst eenvoudig 
verwijderd worden zonder sporen in de historie achter te laten. 

Bij het commando "opdracht gereed" worden de wijzigingen definitief in het contract en de 
historie opgenomen, vandaar dat vóór uitvoering nog voor de zekerheid om een bevestiging 
gevraagd wordt.

Het gebruik van de afdrukfuncties is optioneel maar wordt aangeraden; de documenten 
worden in het electronisch archief opgenomen.
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Opmerkingen :

• als eerste actie moet de geplande plaatsingsdatum worden ingevoerd, deze datum 
wordt in alle regels opgenomen

• uit te lenen stukken (linker paneel) kunnen onder vermelding van het kunstwerk 
nummer worden ingetoetst of via barcode worden gescand of op de gebruikelijke wijze 
worden opgezocht; deze invoerwijze geldt ook voor geplaatste stukken (rechter paneel) 

• uit te lenen stukken moeten de status "vrij" hebben, zoniet dan wordt de opdracht 
geweigerd onder vermelding van de status

• indien uit te lenen stukken reeds eerder door de relatie geleend zijn wordt hiervan 
melding gemaakt

 

• zolang uit te lenen kunstwerken in een wissellijst zitten behouden ze de status "in 
wissellijst" en kunnen ze niet verhuurd of verkocht worden 

• regels in de uitleengrid kunnen worden verwijderd met <DELETE>

• er kan slechts één lijst gelijktijdig voor een contract actief zijn

• na uitvoering van de plaatsing of wisseling moet de datum uitvoering worden 
ingevoerd, deze datum wordt in alle regels opgenomen en bij gereedmelding in de 
historie opgenomen

• indien de uitleen- of wissel-lijst is uitgevoerd is de eenvoudigste handelswijze om de 
lijst met het commando "Lijst overbrengen" te bevestigen; nieuw uit te lenen werken 
krijgen initieel de status "uitgeleend" en in te leveren werken krijgen de status "niet 
ingeleverd"; vervolgens worden de nummers van de ingeleverde werken ingetoetst (of 
gescand) welke aldoende de status "ingeleverd" krijgen en de nummers van de niet 
uitgeleende werken welke de status "niet uitgeleend" krijgen 

• in te leveren resp. ingeleverde werken met een speciale status worden gemerkt met 
rood driehoekje in rechterbovenhoek bij het werknummer; bij het intoetsen van het 
werknummer wordt dan een melding gegeven, b.v.  :
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• als slechts een deel van de leveringen of wisselingen is uitgevoerd is het praktischer om 
de nummers van de individuele stukken in te toetsen (of te scannen) 

• de status in de regels van de inlevergrid kan worden gewijzigd in "niet uitgeleend" of 
"niet ingeleverd" met <DELETE> (of "toggle" met dubbelklik)

• de status in de regels van de inlevergrid kan worden gewijzigd in "uitgeleend" of 
"ingeleverd" met <INSERT> (of "toggle" met dubbelklik) 

• het commando "opdracht gereed" is onherroepelijk

Bij de contractsoorten 3 en 4 (particulier huur A en particulier huur/spaar A), 10 en 11 
(particulier huur B en particulier huur/spaar B) en 13 en 14 (particulier huur C en particulier 
huur/spaar C) vindt een herberekening van de contractwaarde plaats (althans indien de 
oorspronkelijke waarde groter dan nul is, dit om onnodige herberekening bij een nieuw 
contract te vermijden); indien het aangepaste abonnement duurder is dan het vorige volgt een 
melding, b.v. :

Bij verrekening worden automatisch één of twee kostenregels aangemaakt welke op de 
eerstvolgende factuur verwerkt zullen worden. De tweede kostenregel wordt gemaakt bij 
contractsoort 4 (of 11 of 14) en betreft de mutatie van het spaarsaldo.

Deze tussentijdse correctie vindt niet plaats indien de mutatie na de 15e van de maand wordt 
ingevoerd (op basis van de datum uitvoering van de wisseling/aanvulling).
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Op het zesde tabblad wordt een lijst alle kunstwerken gepresenteerd :

Indien een werk in de lijst geselecteerd wordt, b.v. door het aanwijzen met een enkelvoudige 
klik, wordt het nummer op het Windows clipboard gezet. Op de plaatsen waar een 
kunstwerknummer ingevoerd kan worden (tabblad 3 en 5) kan dan vanuit het clipboard 
gekopieerd worden, b.v. met <CTRL><V>. Op die plaatsen kan ook een dubbelklik uitgevoerd 
worden waardoor het kunstwerknummer automatisch gekopieerd wordt en tevens een 
<ENTER> gegenereerd wordt.

Bij een dubbelklik in een regel van de lijst wordt een klein venster met enkele gegevens van 
het kunstwerk getoond :
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Gebruikersinstellingen en bijzonderheden

Ten behoeve van de balie-functionaliteit kunnen bepaalde bevoegdheden van een gebruiker 
beperkt worden. De daarvoor bestemde parameters worden door ItsArt gedefinieerd en 
geinterpreteerd, maar worden bij "Onderhoud gebruikers" van Aadres vastgelegd.

De volgende parameters zijn van toepassing :

• art1=1 : bij het "doorklikken" naar en kunstwerk (dubbelklik op de omschrijving van 
de grid het detailregels, dubbelklik op het werknummer van de grid met historie en 
dubbelklik in de lijst op tabblad 6) wordt slechts beperkte informatie van het kunstwerk 
getoond (zie vorige bladzijde)

• art3=1 : er kunnen slechts contracten gemaakt worden voor de contractsoorten 3, 4, 8 
en 9; bestaande contracten van de overige soorten kunnen wel gewijzigd worden mits 
voldaan wordt aan de overige beperkingen

• art3=2 : er kunnen slechts contracten gemaakt worden voor de contractsoorten 8, 9, 
10 en 11; bestaande contracten van de overige soorten kunnen wel gewijzigd worden 
mits voldaan wordt aan de overige beperkingen

• art3=3 : er kunnen slechts contracten gemaakt worden voor de contractsoorten 8, 9, 
13 en 14; bestaande contracten van de overige soorten kunnen wel gewijzigd worden 
mits voldaan wordt aan de overige beperkingen

• art4=x : hiermee wordt het soort relatie beperkt, b.v. "art4=1" wil zeggen alleen 
particulieren (personen)

• art5=x : hiermee wordt bij het onderhoud het type relatie beperkt, b.v. "art5=10 or 
15" indien er twee soorten particulieren gedefinieerd zijn en andere types geblokkeerd 
moeten worden

• art6=x : hiermee wordt het meest voorkomende soort contract ingesteld

• art7=1 : het aanmaken van een nieuwe relatie wordt uitgevoerd met "Quick relatie", 
zie Gebruikershandleiding AaRelatie

• rel1=1 : bij het algemeen relatiebeheer kunnen alle gegevens van alle relaties ingezien 
worden maar niet gewijzigd; wel kunnen relatiegegevens beperkt worden onderhouden 
voorzover het onderhoud via "Beheer contracten" is geïnitieerd (zie enkele bladzijden 
hiervoor)

Bij juiste instelling van deze parameters behoeft aan een baliemedewerker alleen de 
programmafunctie "Beheer contracten" ter beschikking worden gesteld. De ingebouwde 
functionaliteit m.b.t. het inzicht in de gegevens van de kunstwerken en het (beperkte) 
onderhoud van de relaties is voldoende om de taak uit te oefenen.

Bovendien is een koppeling met het factureringsprogramma gemaakt om van een contract 
direct een factuur te vervaardigen, b.v. bij contante verkopen van kunstwerken en/of overige 
artikelen. Met de volgende extra button in de knoppenbalk kan het actuele contract 
gefactureerd worden :

De factureringsfunctie wordt gestart, het actuele contract wordt geselecteerd indien er iets te 
factureren is en er kan een proeffactuur en/of een definitieve factuur vervaardigd worden 
welke via de ADF Reader gepresenteerd wordt.

Bijzonderheid : de programmafunctie "Beheer contracten" anticipeert op de gebruikers-
instelling "start onderhoud blanko".
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Documenten

Vanuit de contracten kunnen 3 soorten documenten worden afgedrukt :

1. Contracten

2. Uit te voeren werkopdrachten m.b.t. uitlenen en/of inleveren

3. Uitgevoerde werkopdrachten m.b.t. uitlenen en/of inleveren

Deze documenten worden opgemaakt met de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele 
Documenten". De naam van de te gebruiken layout kan worden vastgelegd in de volgende 
parameters :

1. "ac01" voor de contracten met de standaard waarde "artcontract"; deze parameter 
geldt als prefix voor een reeks documenten waaruit gekozen kan worden via de 
combobox met het label "contractdocument"

2. "ac02" voor de wissellijst met de standaard waarde "artplaatsing"

3. idem voor de retourlijst (andere routing via detailcodes)

In de parameter "ac04" wordt de toegangssleutel tot een record uit de relatie-tabel vastgelegd 
waarin een logo is geregistreerd dat als logo van het eigen bedrijf afgedrukt kan worden (zie 
"Gebruikershandleiding AaRelatie").

Alle velden uit de tabellen "relmain" (relatierecord van de klant), "relmainclone" (relatierecord 
van de contactpersoon), "artcontract" en "artcontdetail" zijn beschikbaar voor afdrukken.

De volgende extra velden zijn beschikbaar :

w_art|logo (voor de adressering van het eigen logo)

w_art|facadres (samengesteld adres van de klant)

w_art|facdatum (de dagdatum)

w_art|facblad (bladnummer)

w_art|bedragincl (huur, kosten of koopprijs, incl. BTW)

w_art|bedragexcl (huur, kosten of koopprijs, excl. BTW)

w_art|totaalincl (totaal bedrag van de overeenkomst, incl. kosten en BTW)

w_art|totaalexcl (totaal bedrag van de overeenkomst, excl. kosten en BTW)

w_art|spaarincl (spaarbedrag, incl. BTW)

w_art|spaarexcl (spaarbedrag, excl. BTW)

w_art|waardeincl (waarde kunstwerk(en), incl. BTW)

w_art|waardeexcl (waarde kunstwerk(en), excl. BTW)

w_art|totaaleenheden (aantal contracteenheden bij soort 6/7 en 10/11)
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Contract 

Ten behoeve van het afdrukken van contracten zijn de volgende groepen gedefinieerd :

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header voor alle indelingen, met name voor identificatie en logo

h2 Header contactpersoon (eerste blad)

h3 Header afleveradres (eerste blad) 

h4 Header klantreferentie (eerste blad) 

hx0 Header huurcontract (eerste blad)

hx1 Header huurcontract met spaaroptie (eerste blad)

hx2 Header huurcontract met koopoptie (eerste blad)

hx3 Header particulier huur methode A (eerste blad)

hx4 Header particulier huur/spaar methode A (eerste blad)

hx5 Header particulier spaar methode A (eerste blad)

hx6 Header zakelijk huur methode A (eerste blad)

hx7 Header zakelijk huur/spaar methode A (eerste blad)

hx8 Header koopcontract (eerste blad)

hx9 Header kosten (eerste blad) 

hx10 Header particulier huur methode B (eerste blad)

hx11 Header particulier huur/spaar methode B (eerste blad)

hx13 Header particulier huur methode C (eerste blad)

hx14 Header particulier huur/spaar methode C (eerste blad)

hz Einde header eerste blad (b.v. om margins in te stellen)

hv0 Header huurcontract (vervolgblad)

hv1 Header huurcontract met spaaroptie (vervolgblad)

hv2 Header huurcontract met koopoptie (vervolgblad)

hv3 Header particulier huur methode A (vervolgblad)

hv4 Header particulier huur/spaar methode A (vervolgblad)

hv5 Header particulier spaar methode A (vervolgblad)

hv6 Header zakelijk huur methode A (vervolgblad)

hv7 Header zakelijk huur/spaar methode A (vervolgblad)

hv8 Header koopcontract (vervolgblad)

hv9 Header kosten (vervolgblad) 

hv10 Header particulier huur methode B (vervolgblad)

hv11 Header particulier huur/spaar methode B (vervolgblad)

hv13 Header particulier huur methode C (vervolgblad)

hv14 Header particulier huur/spaar methode C (vervolgblad)

hv Einde header vervolgblad (b.v. om margins in te stellen)

d Detailregel algemeen

d0 Detail kunstwerk 
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Groep Omschrijving en bijzonderheden

d6 Detail kosten 

d7 Detail eenmalige kosten 

d8 Detail tekst 

d9 Detail eenmalige tekst 

f Footer algemeen

f0 Footer huurcontract

f1 Footer huurcontract met spaaroptie

f2 Footer huurcontract met koopoptie

f3 Footer particulier huur methode A

f4 Footer particulier huur/spaar methode A

f5 Footer particulier spaar methode A 

f6 Footer zakelijk huur methode A

f7 Footer zakelijk huur/spaar methode A

f6k Footer zakelijk huur methode A ingeval van korting

f7k Footer zakelijk huur/spaar methode A ingeval van korting

f8 Footer koopcontract

f9 Footer kosten 

f10 Footer particulier huur methode B

f11 Footer particulier huur/spaar methode B

f13 Footer particulier huur methode C

f14 Footer particulier huur/spaar methode C
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Het onderstaande voorbeeld wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en ItsArt. 

Voorbeeld contract :
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Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :
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Vervolg :
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Wissellijst 

Ten behoeve van het afdrukken van wissellijsten zijn de volgende groepen gedefinieerd :

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header voor alle indelingen, met name voor identificatie en logo

h2 Header contactpersoon (eerste blad)

h3 Header afleveradres (eerste blad) 

h4 Header klantreferentie (eerste blad) 

hp Header voor plaatsingslijst (uit te voeren wisseling) (eerste blad)

hr Header voor retourlijst (uitgevoerde wisseling) (eerste blad)

hvp Header voor plaatsingslijst (vervolgblad)

hvr Header voor retourlijst (vervolgblad)

d Detail algemeen

dp Detail voor plaatsingslijst

dr Detail voor retourlijst

f Footer algemeen

fp Footer voor plaatsingslijst

fr Footer voor retourlijst

Alle velden uit de tabellen "relmain" (relatierecord van de klant), "artcontract", "artcontdetail", 
"artwissel", “arttekst”  en "artwerk" zijn beschikbaar voor afdrukken.

De volgende extra velden zijn beschikbaar :

w_art|logo (voor de adressering van het eigen logo)

w_art|facadres (samengesteld adres van de klant)

w_art|facdatum (de dagdatum)

w_art|facblad (bladnummer)

w_art|werknummer (nummer van het kunstwerk t.b.v. barcode)

w_art|image (verwijzing naar de afbeelding van het kunstwerk)

w_art|opdracht (tekst welke per detail de wisselstatus weergeeft)

w_art|aantalwerken (aantal kunstwerken in wissellijst)

Bij het opmaken van het adres van de klant worden bij particulieren de eventuele 
persoonsgegevens anders verwerkt dan bij zakelijke relaties. Bij de laatste resulteren de 
gegevens in een "t.a.v.", bij de eerste vervangt de opgemaakte naam (incl. titulatuur) de 
"eenvoudige" naam op de eerste tab van relatiebeheer. Verder wordt het postadres gebruikt 
indien dit is ingevuld.

Het voorbeeld op de volgende bladzijde wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres 
en ItsArt. 
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Voorbeeld plaatsingsopdracht :

Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :
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Facturering

De facturering van ItsArt verloopt semi-automatisch. De primaire selectie bestaat uit een 
peildatum welke door het programma automatisch bepaald wordt maar door de gebruiker 
alsnog aangepast kan worden met de knop "Instellen peildatum". De lijst wordt gepresenteerd 
op volgorde van contractnummer en kan op eenvoudige wijze via de grid omgesorteerd 
worden. 

De peildatum heeft betrekking op de rubriek "datum volgende factuur" in de contracten.

De selectie categorie contract kan zijn :

• alle contracten ongeacht soort

• soort 0, 1, 2 (huur, huurspaar, huurkoop)

• soort 3, 4, 5 (particulier A huur, huurspaar, spaar)

• soort 6, 7 (zakelijk A, huur, huurspaar)

• soort 8 (verkoop)

• soort 9 (kosten)

• soort 10, 11 (particulier B huur, huurspaar)

• soort 13, 14 (particulier C huur, huurspaar)

• jaarabonnementen A

• jaarabonnementen B

• jaarabonnementen C

Voor een eventueel afwijkende opmaak van de facturen, afhankelijk van de contractcategorie, 
maakt de selectie niets uit. Hetzelfde geldt voor een eventueel gedifferentieerde 
factuurnummering. 
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Een selectie op categorie is noodzakelijk indien meerdere incassobatches gewenst zijn 
vanwege verschillende incasso-bankrekeningnummers; er wordt per factureringsrun slechts 
één batch aangemaakt !

"Lege" contracten bij soort 10 en 11 (particulier B) worden gefactureerd met het basistarief op 
voorwaarde dat contractsoort 10 en 11 separaat als categorie geselecteerd worden.

Indien er geen contractregels zijn die aan de peildatum en/of categorie contract voldoen wordt 
een foutmelding gegeven :

Indien gekozen wordt voor "Start selecteren" wordt eerste de vraag gesteld :

Hiermee kunnen alle te factureren contracten automatisch "afgevinkt" worden (of niet). De 
gehele lijst wordt daarna in de wijzigingsmodus geplaatst,  desgewenst kunnen alle gemaakte 
wijzigingen met één klik ongedaan gemaakt worden : "Annuleer bewerkingen".

Het factureringsprogramma mag slechts éénmaal gelijktijdig actief zijn in het netwerk, hierop 
wordt bij "Start selecteren" gecontroleerd. Vandaar dat eventueel de volgende foutmelding 
wordt gepresenteerd :
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Vervolgens kunnen de individuele posten aan- of afgevinkt worden. Het geheel kan op 3 
manieren worden afgesloten :

1. "Annuleer bewerkingen", zie hierboven

2. "Maak proeffacturen", de facturen worden opgemaakt zonder factuurnummer en zonder 
mutaties in de database, en kunnen via de ADF Reader bekeken worden

3. "Start facturering", de facturen worden opgemaakt en aangeboden aan de ADF Reader 
en de mutaties worden in de database doorgevoerd 

Vóór het werkelijk starten van de facturering wordt nog gevraagd :

Tijdens de facturering wordt informatie aangemaakt t.b.v. de financieële administratie. Het 
daarbij gehanteerde debiteurnummer komt uit het relatierecord. Indien er sprake is van 
automatische incasso's wordt tevens een nieuwe incassobatch aangemaakt, zie 
Gebruikershandleiding AaFinancieel.

In het parameter-record met code "#fac" wordt de doorlopende factuur-numerator bijge-
houden. Het bij de programmafunctie "Onderhoud tabellen" getoonde nummer betreft het 
laatste door het systeem uitgereikte nummer. Bij het handmatig wijzigen van dit nummer (b.v. 
een nieuwe reeks vanwege de jaarwisseling) is de gebruiker varantwoordelijk voor het 
vermijden van dubbele nummers !
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De facturen worden opgemaakt met de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele Documenten". 
De naam van de te gebruiken layout kan worden vastgelegd in de parameter "af02" (standaard 
waarde "artfactuur"). 

Ten behoeve van het afdrukken van facturen zijn de volgende groepen gedefinieerd :

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header voor elk blad 

h1 Header met NAW, factuurnummer, contractnummer e.d.

h2 Header met contactpersoon indien ingevuld (eerste blad)

h3 Header afleveradres (eerste blad) 

h4 Header klantreferentie (eerste blad) 

hv Header voor vervolgblad (incl. set margins), dan niet h1, h2, h3, h4

h9 Header voor initialiseren body eerste blad (set margins)

dh0 Eerste detail huurcontract

dh0x Idem zonder ingevulde termijn

dh1 Eerste detail huurspaarcontract

dh1x Idem zonder ingevulde termijn

dh2 Eerste detail huurkoopcontract

dh2x Idem zonder ingevulde termijn 

dh3 Eerste detail particulier huur A

dh3x Idem zonder ingevulde termijn

dh4 Eerste detail particulier huur/spaar A

dh4x Idem zonder ingevulde termijn

dh5 Eerste detail particulier spaar A

dh5x Idem zonder ingevulde termijn

dh6 Eerste detail zakelijk huur A

dh6x Idem zonder ingevulde termijn

dh7 Eerste detail zakelijk huur/spaar

dh7x Idem zonder ingevulde termijn

dh8 Eerste detail voor koopcontract

dh9 Eerste detail voor kostencontract

dh10 Eerste detail particulier huur B

dh10x Idem zonder ingevulde termijn

dh11 Eerste detail particulier huur/spaar B

dh11x Idem zonder ingevulde termijn

dhz Afsluiting van het eerste detail (voor elke contractsoort)

dh13 Eerste detail particulier huur C

dh13x Idem zonder ingevulde termijn

dh14 Eerste detail particulier huur/spaar C

dh14x Idem zonder ingevulde termijn
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Groep Omschrijving en bijzonderheden

d0 Detail kunstwerk

d03 Idem specifiek contractsoort 3

d0w3 Idem specifiek contractsoort 3, totale waarde en huurbedrag

d04 Idem specifiek contractsoort 4

d0w4 Idem specifiek contractsoort 4, totale waarde en huur/spaarbedrag

d05 Idem specifiek contractsoort 5

d0w5 Idem specifiek contractsoort 5, totale waarde en spaarbedrag

d06 Idem specifiek contractsoort 6

d0w6 Idem specifiek contractsoort 6, aantal eenheden en huurbedrag

d07 Idem specifiek contractsoort 7

d0w7 Idem specifiek contractsoort 7, aantal eenheden en huur/spaarbedrag

d010 Idem specifiek contractsoort 10

d0w10 Idem specifiek contractsoort 10, aantal eenheden en huurbedrag

d011 Idem specifiek contractsoort 11

d0w11 Idem specifiek contractsoort 11, aantal eenheden en huur/spaarbedrag

d013 Idem specifiek contractsoort 13

d0w13 Idem specifiek contractsoort 13, totale waarde en huurbedrag

d014 Idem specifiek contractsoort 14

d0w14 Idem specifiek contractsoort 14, totale waarde en huur/spaarbedrag

d6 Detail kosten 

d7 Detail eenmalige kosten 

d8 Detail tekst 

d9 Detail eenmalige tekst 

dsp Detail voor specificatie van spaartegoed

dsp+ Detail voor mutatie van het spaartegoed

dkort Detail voor specificatie van de korting (contractsoort 6/7)

djaar Detail voor jaarabonnement

dtegoed Detail voor mutatie tegoed

t1 Transporteren

t2 Transport 

f0 Footer bij betaalwijze 0 (factuur 14 dagen)

f1 Footer bij betaalwijze 1 (incasso)

f2 Footer bij betaalwijze 2 (van tegoed)

f7 Footer bij betaalwijze 7 (cash)

f8 Footer bij betaalwijze 8 (PIN)

f9 Footer bij betaalwijze 9 (chipknip)

fb1 BTW 1

fb2 BTW 2

fc Credit factuur 
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In de parameter "af01" wordt de toegangssleutel tot een record uit de relatie-tabel vastgelegd 
waarin een logo is geregistreerd dat als logo van het eigen bedrijf afgedrukt kan worden (zie 
"Gebruikershandleiding AaRelatie").

In de parameter "af03" wordt de tekst vastgelegd welke bij automatische incasso's gehanteerd 
moet worden. In tekst kunnen ook variabelen worden geparametriseerd (zoals bij de definitie 
van flexibele documenten) zoals in het onderstaande voorbeeld :

Betreft factuur <<w_art|facnummer>> dd. <<w_art|facdatum>>

In de parameter "af04" wordt de tekst vastgelegd welke bij de facturering van de 
jaarabonnementen als factuurtekst en als tekst voor de automatische incasso's gehanteerd 
moet worden. In tekst kunnen ook variabelen worden geparametriseerd (zoals bij de definitie 
van flexibele documenten) zoals in het onderstaande voorbeeld :

Jaarabonnement kunstuitleen <<date:yyyy>>

Bij de facturering van de jaarabonnementen geldt verder dat alle actieve contracten (status = 
0) gefactureerd worden voorzover bij het bijbehorende tariefrecord (afhankelijk van de 
contractsoort dus) een abonnementstarief in de parameter P7 ingevuld is. Er is geen controle 
op het aantal keren dat de jaarabonnementen gefactureerd worden, een andere frequentie dan 
één keer per jaar kan dus ook worden toegepast.

In de parameters "af05" en "af06" kunnen teksten worden vastgelegd i.v.m. met de betaling 
van abonnementen via een tegoed. De standaardwaarden zijn :

Betaling via tegoed, restant is <<w_art|tegoed>>

Betaling via tegoed, <<w_art|tekort>> via incasso <<artcontract|banknummer>>
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De volgende  tabellen zijn beschikbaar voor afdrukken :

relmain (relatierecord van de klant)

relmainclone (relatierecord contactpersoon en kunstenaar op detailnivo)

artcontract (contractheader)

artcontdetail (contractdetail)

artwerk (kunstwerk op detailnivo)

artsoortwerk (detailnivo)

artmateriaal (detailnivo)

Zoals boven beschreven wordt de factuurnumerator onderhouden via de parameter "#fac" en 
wordt de gewenste factuurlayout vastgelegd in de parameter "af02".

Indien gewenst kan van deze regel afgeweken worden met een reeks parameters per 
contractsoort-categorie.

Voor de numeratoren :

"#fa1" : contractsoort 0, 1, 2

"#fa2" : contractsoort 3, 4, 5

"#fa3" : contractsoort 6, 7

"#fa4" : contractsoort 8

"#fa5" : contractsoort 9

"#fa6" : contractsoort 10, 11

"#fa7" : contractsoort 13, 14

Voor de layouts :

"af11" : contractsoort 0, 1, 2

"af12" : contractsoort 3, 4, 5

"af13" : contractsoort 6, 7

"af14" : contractsoort 8

"af15" : contractsoort 9

"af16" : contractsoort 10, 11

"af17" : contractsoort 13, 14
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De volgende extra velden zijn beschikbaar :

w_art|logo (voor de adressering van het eigen logo)

w_art|facadres (samengesteld adres van de klant)

w_art|facdatum (de dagdatum)

w_art|facnummer (factuurnummer met eventueel het debiteurnummer)

w_art|facblad (met bladnummer van de factuur)

w_art|factermijn (omschrijving van de huurtermijn)

w_art|bedragincl (regelbedrag incl. BTW)

w_art|bedragexcl (regelbedrag excl. BTW)

w_art|totaalincl (totaal factuurbedrag incl. BTW)

w_art|totaalexcl (totaal factuurbedrag excl. BTW)

w_art|spaarincl (totaal spaarbedrag incl. of excl. BTW)

w_art|btw1perc (BTW laag percentage)

w_art|btw1basis (BTW laag grondslag)

w_art|btw1bedrag (BTW laag bedrag)

w_art|btw2perc (BTW hoog percentage)

w_art|btw2basis (BTW hoog grondslag)

w_art|btw2bedrag (BTW hoog bedrag)

w_art|saldo1 (oud spaartegoed)

w_art|saldo2 (nieuw spaartegoed)

w_art|waardeincl (waarde van de kunstwerken incl. BTW)

w_art|waardeexcl (waarde van de kunstwerken excl. BTW)

w_art|eenheden (aantal contracteenheden per kunstwerk bij soort 6/7 en 10/11)

w_art|totaaleenheden (totaal aantal contracteenheden bij soort 6/7 en 10/11)

w_art|aantalwerken (aantal kunstwerken in contract)

w_art|kortingperc (kortingpercentage bij soort 6/7)

w_art|kortingbedrag (kortingbedrag bij soort 6/7)

w_art|tegoed (saldo tegoed na factuur)

w_art|tekort (tekort bij laatste afboeking van tegoed)

Bij het opmaken van het adres van de klant worden bij particulieren de eventuele 
persoonsgegevens anders verwerkt dan bij zakelijke relaties. Bij de laatste resulteren de 
gegevens in een "t.a.v.", bij de eerste vervangt de opgemaakte naam (incl. titulatuur) de 
"eenvoudige" naam op de eerste tab van relatiebeheer. Verder wordt het postadres gebruikt 
indien dit is ingevuld.

Het voorbeeld op de volgende bladzijde wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres 
en ItsArt. 

Gebruikershandleiding ItsArt, versie 1.63 50



Voorbeeld factuur :
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Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :
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vervolg :
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vervolg :
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Aanpassing AaRelatie voor ItsArt

De functie "Onderhoud relaties" van AaRelatie kan worden uitgebreid met tabs voor 
historische informatie en voor informatie m.b.t. de spaaroptie. Hiervoor moeten de parameters 
"xtb1" (voor spaarinfo) en "xtb2" (voor historie) van de categorie "diverse parameters" bij de 
functie "Onderhoud tabellen relatiebeheer" op de waarde "1" gezet worden.

Tab met tegoed- en spaar-info (gecombineerd met factuurgegevens) :

Een dubbelklik in een regel in de kolommen 2 (factuurgegevens) of 3 (spaargegevens) opent 
een venster met de desbetreffende informatie.

Tab met historie :

Een dubbelklik in een regel in de kolommen 3 (kunstwerk), 5 (contract) of 10 (factuur) opent 
een venster met de desbetreffende informatie.
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Zoals bij "Beheer kunstwerken" reeds is beschreven bestaat de mogelijkheid om de 
kunstwerken automatisch te nummeren met een numerator per kunstenaar. Hiervoor is een 
register bij ItsArt ingericht met een koppeling naar relatiebeheer. 

Bij relatiebeheer bestaat de mogelijkheid om bij het aanmaken van een nieuwe relatie van het 
type kunstenaar automatisch een nieuw nummer toe te kennen en het register met 
kunstenaars automatisch bij te werken. De volgende parameters moeten hiervoor gezet 
worden :

• a#kn : soort relatie welke de kunstenaar identificeert

• #kun : de numerator welke automatisch wordt onderhouden (mag handmatig worden 
aangepast mits rekening wordt gehouden met het voorkomen van duplicaten)

• aw09 : veldnaam nummer kunstenaar in relatiebeheer

NB. Een dergelijk mechanisme geldt ook bij het uitreiken van debiteur- en crediteur-nummers 
voor de financieële administratie, zie Gebruikershandleiding AaFinancieel.
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