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Introductie

ItsClean is het software-systeem van AaRiverside voor de glazenwassers- en schoonmaak-
branche. ItsClean is gebouwd met en draait onder besturing van Aadres. ItsClean is 
geintegreerd met het relatiebeheersysteem AaRelatie, het boekhoudsysteem AaFinancieel 
en het personeelsregistratiesysteem AaPersoneel.

ItsClean betreft een projectadministratie op drie nivo's : 

1. project, met globale gegevens voor het gehele project,

2. details, met een specificatie van de werkzaamheden en beprijzing,

3. werkopdrachten, met de details voor de uitvoering.

Ten behoeve van de projectadministratie zijn een aantal keuzetabellen gedefinieerd waarin 
informatie zoals de soort werkzaamheden gestructureerd kunnen worden. Een aantal aspecten 
van het systeem kunnen naar keuze van de gebruiker via parameters ingesteld worden. Deze 
parameters worden automatisch met standaardwaarden geinstalleerd. 

De planning van de werkzaamheden kan voor een geheel jaar vooraf worden vastgelegd maar 
kan ook per projectdetail worden aangepast of anderszins worden gemanipuleerd. Ten 
behoeve van de planning kunnen frequenties op jaarbasis worden vastgelegd, de frequentie 
van factureren kan een andere dan de werkfrequentie zijn. Tevens kunnen specifieke 
werkroosters worden vastgelegd.

Indien gewenst kan de planning ook op medewerkersnivo worden vastgelegd. Er wordt dan 
een koppeling met AaPersoneel gerealiseerd. De planning van de projecten en de mede-
werkers kan ook grafisch worden weergegeven. Tevens kan dan geintegreerd gebruik worden 
gemaakt van de urenregistratie.

Vanuit de vastgestelde planning kunnen werkopdrachten worden afgedrukt, gegroepeerd per 
project of gegroepeerd per medewerker. In het eerste geval moeten de uitgevoerde 
werkzaamheden per activiteit bevestigd worden, in het tweede geval per medewerker. 
Uitgaande van de voorgecalculeerde eenheden kunnen de uitgevoerde werkzaamheden 
efficiënt worden geinputeerd, indien gewenst met ondersteuning van barcodes.

De facturering van de uitgevoerde werkzaamheden kan zowel op abonnementsbasis als op 
basis van nacalculatie worden geregeld. Op abonnementsbasis wordt een prijs per activiteit of 
per maand vastgesteld, op nacalculatiebasis kan een prijs per uur of andere eenheid worden 
ingevoerd. Ter voorbereiding van de facturering kunnen controlelijsten per project en/of per 
medewerker worden vervaardigd, deze lijsten kunnen tevens worden gebruikt als verant-
woording van de activiteiten naar de opdrachtgevers. 

Afhankelijk van de voorbereiding van e.e.a. kan het factureringsproces zowel geheel 
automatisch als selectief per klant, project of projectgroep worden uitgevoerd. Bij de 
verwerking kunnen projectdetails automatisch worden samengevoegd en kan gekozen worden 
voor het verzamelen van meerdere projecten op één factuur of het presenteren van één 
project per factuur. Indien gebruik wordt gemaakt van de geintegreerde financiële 
administratie worden per factuur een openstaande post en een journaalpost t.b.v. de 
grootboekadministratie gemaakt.
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De programmatuur van ItsClean is onderverdeeld in de volgende hoofdfuncties :

1. Onderhoud tabellen (keuzelijsten e.d.)

2. Onderhoud projecten

3. Afdrukken werkbonnen

4. Facturering

5. Overzicht werkzaamheden

6. Jaarplanning

7. Prijswijzigingen

8. Bezettingsoverzicht

9. Planning projecten

10.Uitgebreid overzicht werkzaamheden

11.Afdrukken weekplanning

12.Fiatteren weekstaat

13.Overzicht projecten

14.Projectinfo

15.Dag- en weekplanning

16.Gevel- en vloercalculatie

17. Importeren projecten

18.Financieel overzicht projecten

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

ItsClean gebruikt een aantal hulptabellen : projectsoorten als belangrijk kenmerk voor een 
projectdetail, projectgroepen t.b.v. een groepering b.v. per afdeling, teksten voor reproductie 
op externe documenten, BTW-gegevens en diverse parameters voor interne toepassing in de 
programmatuur.

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.

Alle codes zijn maximaal 4 tekens en alle teksten en parameters bestaan uit maximaal 80 
tekens.

Een projectsoort geeft het 
soort werk aan en wordt op 
project-detailnivo vast-
gelegd.

Per projectsoort worden in 
deze tabel vastgelegd :

1. een vrij te kiezen 
code van maximaal 
4 tekens

2. een omschrijving
3. een verwijzing naar 

de BTW-code (max-
imale waarde 4)

4. het rekeningnummer 
voor de verwerking 
in het grootboek bij 
de facturering

5. het standaard 
percentage voor 
prijswijziging

6. achtergrondkleur 
t.b.v. de planning

7. keuze “In planning 
opnemen”

8. keuze “In facture-
ring opnemen”
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De codes van de teksten 
zijn hier door de software 
gedefinieerd, de gebruiker 
kan desgewenst een 
waarde invullen.

Deze tabel spreekt voor 
zich, het percentage kan in 
twee decimalen worden 
vastgelegd; het rekening-
nummer betreft de groot-
boekrekening welke 
gebruikt wordt bij de 
facturering.

Projectgroepen worden 
gebruikt om de gegevens 
van de projectplanning te 
groeperen.
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De codes van de para-
meters zijn door de 
individuele programma-
functies gedefinieerd, de 
gebruiker kan desgewenst 
een waarde invullen.
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Onderhoud projecten

Het hoofdscherm van ItsClean Onderhoud Projecten is onderverdeeld in een kop met relatie- 
en adresgegevens en een tabcontrol met een vijftal tabs :

1. (niet zichtbaar, gereserveerd voor toekomstige toepassing)

2. Projectheader met globale gegevens voor het project 

3. Projectdetails met alle relevante plannings-, facturerings- en werk-gegevens 

4. Werkopdrachten, gegenereerd uit de projectdetails

5. Projectstatus (overzicht werkopdrachten)

In de titlebar van het window worden de klantnaam, het projectnummer en de verkorte 
omschrijving van het project getoond.

De voorwaartse en achterwaartse navigatie hangt af van de gekozen tab. Indien tab 2 
(projecten) op de voorgrond staat wordt gebladerd op klantsleutel, bij tab 3 (projectdetails) op 
projectnummer en bij tab 4 (werkopdrachten) op detailregels per project. Indien tab 2 op de 
voorgrond staat kunnen bij onderhoud alleen de header-gegevens gewijzigd worden, bij tab 3 
of 4 alleen de detailgegevens. In beide situaties kunnen wel de detail- resp. header-gegevens 
bekeken worden.

Bij het navigeren naar een volgende of vorige relatie of project wordt de lijst met projecten 
automatisch gevuld (sortering naar ouderdom, jongste bovenaan) en wordt het project met 
het hoogste nummer geselecteerd. Van het geselecteerde project wordt het detailscherm 
automatisch gevuld en worden de gegevens van de eerste detailregel getoond. Hetzelfde geldt 
voor bijbehorende werkopdrachten (indien deze reeds gegenereerd zijn). 

In de header van het scherm wordt de volgende informatie getoond :
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1. naam en woonplaats van de klant

2. naam, adres en woonplaats indien er sprake is van een separaat werkadres

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

Bij alle drie de adresgegevens wordt een koppeling naar relatiebeheer getoond via een 
onderstreepte en blauwe naam, een enkelvoudige klik is voldoende om de gegevens van de 
relatie te laten zien.

Een relatie kan op de gebruikelijke wijze worden ingetoetst of opgezocht via de editboxes 
behorende bij de rubrieken "klant", "werkadres" 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 omgeving waarbij een 
medewerker niet de bevoegdheid heeft om het relatiebeheer volledig uit te voeren. Zie verder 
bij "Bevoegdheden".

Via de programmafunctie “Projectinfo” kan de theoretische jaaromzet van een klant worden 
berekend en in een separaat venster worden gepresenteerd. De functie wordt geactiveerd met 
de button :
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Een project kan worden gekopieerd met de button :

Na activering van de knop wordt het volgende dialoogvenster getoond :

Indien een andere klant wordt gekozen dan wordt het kopiëren van het werkadres en de 
contactpersoon automatisch uitgezet. De mogelijkheid van het kopiëren blijft echter wel 
bestaan. Het werkadres en/of de contactpersoon worden dan ook in het relatiebeheer als 
gekoppelde relatie opgenomen. Het kopiëren van de detailgegevens is optioneel en betreft 
uitsluitend de basisgegevens van de details, niet de werkopdrachten.

Na accoordverklaring wordt de kopieeractie uitgevoerd en wordt het nieuwe project getoond 
(wordt niet automatisch voor wijziging geopend).
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Bestaande projecten kunnen worden geselecteerd uit de lijst aan de rechterkant. Een 
enkelvoudige klik selecteert het project en laat de gegevens zien, een dubbele klik opent het 
project voor wijziging. Overigens wordt bij het starten van de programmafunctie het project 
met het hoogste nummer automatisch geselecteerd en gepresenteerd.

Via de editbox rechtsboven kan een project op basis van het projectnummer worden gekozen, 
de ingave moet worden afgesloten met een dubbelklik of met <CTRL><SHIFT><SPACE> (niet 
met <ENTER>). Na een klik op de button van de editbox kan uit een lijst met projecten 
worden geselecteerd (dubbelklik). Om de omvang van de lijst te beperken kan een filter 
worden toegepast op actieve en/of niet actieve projecten. Het volgende dialoogvenster wordt 
gepresenteerd :

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

Bij het aanmaken van een project wordt er vanuit gegaan dat het systeem een nieuw 
projectnummer moet  uitreiken (vanuit het parameterrecord met code "#prj"). Indien bij het 
aanmaken een ander nummer dan nummer "nul" wordt ingetoetst dan zal het ingetoetste 
nummer gelden. De gebruiker is verantwoordelijk voor het vermijden van dubbele 
nummers !

Met de refresh-button kunnen de gegevens van het gevraagde project opnieuw uit de database 
opgehaald en getoond worden.
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Gedurende het muteren van alle gegevens van een project wordt het project geblokkeerd voor 
mutaties door andere programmafuncties. Deze regel wordt gehanteerd door alle 
programmafuncties van ItsClean.

De rubriek "projectstatus" wordt toegepast bij het opstellen van de lijst met actieve en niet 
actieve projecten en bij het samenstellen van de jaarplanning.

De rubrieken "referentie klant", "opdrachtdatum" en "ingangsdatum" zijn bedoeld als 
referentiegegevens zowel bij de interne als de externe communicatie m.b.t. het project, de 
ingangsdatum wordt tevens gebruikt bij het genereren van werkopdrachten.

De rubrieken "verlengen" en "factureringswijze" worden bij de projectheader alleen gebruikt 
als sjabloon voor de projectdetails, d.w.z. dat bij het aanmaken van een nieuwe detailregel de 
waarden van deze twee rubrieken als standaardwaarden gelden (zie verder bij projectdetails).

De rubriek "percentage G-rekening" kan gebruikt worden om op de factuur melding te maken 
van de van toepassing zijnde fiscale garantie-regeling.

De rubrieken "betaalwijze" en "banknummer" zijn aan elkaar gekoppeld indien de betaalwijze 
is 1 : incasso. Bij de facturering wordt deze informatie gebruikt om een batch t.b.v. 
automatische incasso aan te maken. Bij betaalwijze 2 : contant wordt de openstaande post 
van de factuur direct afgeboekt en wordt (bij een geintegreerde financiële administratie) een 
extra journaalpost aangemaakt.

Het afwijkende factuuradres kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld organisaties welke 
administratief begeleid worden door een administratiekantoor. Op de factuur zal dan een "per 
adres" vermelding geproduceerd worden. Zie verder bij de facturering.

De rubriek "omschrijving" kan uit meerdere regels bestaan en kan zowel intern als extern 
gebruikt worden. Bij externe toepassing, b.v. op werkbonnen en facturen, moet rekening 
gehouden worden een "gekuiste" inhoud. 

De rubriek "projectgroep" kan worden geselecteerd uit de lijst welke wordt samengesteld aan 
de hand van de bij het tabelonderhoud gedefinieerde groepen. De projectgroep wordt gebruikt 
voor het opsplitsen van de planningsgegevens en kan b.v. toegepast worden als afdeling.

De rubriek "planvlag" betreft een pictogram (150 mogelijkheden) en is bedoeld voor de 
herkenbaarheid van de uit te voeren werkzaamheden in de grafische planning.

Bij de "code tekst" kan gekozen worden voor de waarde "projectomschrijving op factuur". Bij 
de opbouw van de factuur wordt dan een signaal gegeven dat er sprake is van een ingevulde 
rubriek "omschrijving" waarvan het de bedoeling is dat deze op de factuur vermeld wordt.

Met de "code samenvoegen" kan worden aangegeven dat bij de facturering bepaalde 
gegevens, indien mogelijk, samengevoegd moet worden, dit ter wille van het overzichtelijk 
houden van de factuur. Deze faciliteit zal met name gebruikt worden bij het periodiek 
factureren van activiteiten welke op basis van nacalculatie doorberekend worden. Zie verder 
bij de facturering.

Het afwijkende Email-adres betreft de facturering en is bedoeld om het eventueel bij de relatie 
vastgelegde adres te overschrijven. Het kan ook gebruikt worden om in afwijking van de 
standaard een factuur voor het project niet te Email-en door een adres zonder @-teken in te 
vullen. Een “*” bijvoorbeeld is dan al voldoende.
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Er zijn 10 vrije rubrieken beschikbaar (gegroepeerd in "aanvullende informatie") met de 
volgende mogelijkheden :

• alle velden zijn in de database gedefinieerd als zijnde "text" met een maximale lengte 
van ca. 65.000 tekens

• bij het opmaken van documenten gelden de veldnamen "Extra01" t/m "Extra10"

• de definitie van de visuele kenmerken wordt in de parametertabel vastgelegd d.m.v. de 
parameters "xt01" t/m "xt10"

• in de omschrijving van de veldparameters worden de titels van de velden op het 
scherm vastgelegd

• in de waarde van de veldparameters worden de plaatsingsattributen vastgelegd :

• "xtype" met als waarde 2 voor een editbox, 6 voor een memobox en 9 voor een 
richtextbox

• "width" met als standaard waarde 258 en "left" met als standaard waarde 127

• "height" met als standaard waarde 21 voor een editbox; bij memo- en richtext-
boxes wordt geadviseerd gebruik te maken van de standaard waarden 47, 72, 
97 etc. (extra eenheden van 25 pixels)

• "top" met als standaard waarde 5 en verder bij voorkeur 30, 55, 80 etc.

• een veld kan worden voorzien van veldkenmerken en attributen zoals 
omschreven in de gebruikershandleiding Aadres en van een default waarde met 
de parameter "xvalue"

Projecten kunnen uit het systeem worden verwijderd op voorwaarde dat geen detailregels 
meer aanwezig zijn. Op hun beurt kunnen detailregels worden verwijderd op voorwaarde dat 
geen werkopdrachten meer aanwezig zijn en er geen verwijzingen vanuit de urenregistratie 
van AaPersoneel bestaan. Werkopdrachten kunnen worden verwijderd op voorwaarde dat ze 
niet meer administratief actief zijn (geen werkbon af te drukken of afgedrukt, niet afgemeld en 
geen uren nacalculatie geboekt) en er geen urenregistratie naar verwijst.

Verder geldt als randvoorwaarde voor het verwijderen dat er geen historische informatie 
aanwezig is. Deze informatie wordt bij het factureren aangemaakt en bestaat uit alle 
informatie van de werkopdracht, aangevuld met factuurinformatie. Dit betekent dus dat 
eenmaal gefactureerde projecten niet meer uit het systeem verwijderd kunnen worden !

Indien aan deze voorwaarden niet voldaan wordt volgt een foutmelding :
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Bij het onderhoud van de details geldt dat vanuit de lijst (rechts onderin het scherm) een 
detailregel geselecteerd kan worden met een enkelvoudige klik en dat het onderhoud gestart 
kan worden met een dubbele klik.

Bij het aanmaken van een nieuwe detailregel wordt het regelnummer in principe automatisch 
bepaald (nummering 10, 20, 30 etc) maar kan door de gebruiker worden overschreven om een 
andere volgorde af te dwingen. De stapgrootte van de nummering is standaard 10 en kan 
worden ingesteld met de parameter "cp05".

Een bestaande detailregel kan worden gekopieerd met de button :

Voorafgaande aan het gebruik van deze knop moet een bestaande regel uit de lijst worden 
geselecteerd. De projectsoort moet ingevuld worden.

Het soort werk kan worden gekozen uit de lijst welke wordt samengesteld uit de gegevens van 
de tabel "projectsoort". 

Het soort werk kan worden vermeld op de diverse documenten en lijsten, wordt gebruikt voor 
de koppeling met de grootboekadministratie en de planning en wordt gebruikt als sjabloon 
voor de jaarlijkse prijswijzigingen en de keuzevelden “in planning” en “in facturering”. 
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De planningsgegevens worden initieel gevuld met het lopende jaar, een looptijd van 52 (of 53) 
weken en een frequentie van 52 maal per jaar en startweek 1. Indien de rubriek "jaar" wordt 
ingevuld en afgesloten met <ENTER> dan zal het programma het aantal weken in het jaar 
tonen in de rubriek "looptijd", normaliter 52, eerstkomende jaar met 53 weken is 2009 (en 
daarna 2015 en 2020). Bij het opslaan van een detailregel en bij het aanmaken van 
werkopdrachten worden gecontroleerd :

• looptijd en frequentie moeten minimaal 1 zijn

• met jaar moet minimaal 2000 en maximaal 2048 zijn

• de looptijd, frequentie en startweek mogen maximaal 53 zijn

De rubriek "verlengen" geeft aan dat er sprake is van en meerjarig project op abonnements-
basis. Aan de hand van deze rubriek en de overige planningsgegevens kunnen de werk-
opdrachten voor een nieuw jaar automatisch aangemaakt worden.

Met de rubriek "afdrukken werkbon" wordt aangegeven dat de gegenereerde werkopdrachten 
voorzien moeten worden van een kenmerk zodat wekelijks automatisch werkbonnen 
vervaardigd kunnen worden.  

Het keuzeveld “in planning” geeft aan of de gegenereerde werkopdrachten in de planning 
moeten worden opgenomen, “in facturering” geeft aan of de werkopdrachten voor facturering 
in aanmerking komen. Beide rubrieken worden afgeleid uit de gekozen projectsoort en kunnen 
per projectdetail overruled worden. Bij het genereren van de werkopdrachten worden de 
actuele waarden van de detailregel overgenomen in de werkopdrachten. Ook daar kunnen ze 
individueel aangepast worden.

De rubriek "bedrag of prijs per eenheid" is de eenheidsprijs van deze detailregel welke 
uiteindelijk tijdens de facturering gebruikt zal worden. De eenheidsprijs kan betrekking hebben 
op de prijs per uitgevoerde werkopdracht, de prijs per maand of de prijs per eenheid (voor dit 
laatste, zie verder bij "factuurcode"). Achter deze rubriek wordt de gemiddelde eenheidsprijs 
(normaliter de uurprijs) gepresenteerd op voorwaarde dat de uren voorcalculatie zijn 
ingevoerd en er geen sprake is van nacalculatie (factuurcode 2).

De rubriek "factureringswijze" kan zijn : 

• 0 = niet actief

• 1 = per gereed werk

• 2 = per week

• 3 = per maand

• 4 = per vier weken

• 5 = per kwartaal

• 6 = per maand, prijs per maand

• 99 = geen factuur, alleen werkbon

Aan de hand van deze rubriek wordt bij het aanmaken van de werkopdrachten de factuurweek 
bepaald. Normaliter wordt, ongeacht de factureringstermijn, een bedrag per uitgevoerd werk 
op de factuur in rekening gebracht. Bij de factureringswijze "per maand, prijs per maand" 
wordt een prijs per maand in rekening gebracht, ongeacht de frequentie van uitvoering. 
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De factureringswijze "geen factuur, alleen werkbon" krijgt in het factureringsprogramma een 
speciale behandeling : werkopdrachten met dit kenmerk welke gereed zijn gemeld worden, 
voorafgaande aan de daadwerkelijke facturering, uit de batch met factureringsgegevens 
verwijderd. Hetzelfde resultaat wordt bereikt door de keuze “factuur” uit te zetten.

De rubriek "korte omschrijving" wordt intern als referentie gebruikt en kan in documenten 
worden toegepast.

De "factuurcode" kent de volgende waarden :

0 = geen bijzonderheden

1 = geen weeknummer op factuur vermelden

2 = prijs per eenheid, nacalculatie

Bij de laatste mogelijkheid moet bij de prijs per eenheid ook een eenheid worden ingevoerd en 
moeten de gerealiseerde eenheden bij de facturering worden ingevuld. Eventueel volgt de 
foutmelding :

Met de rubriek "extra info" kan aan elke detailregel informatie worden toegevoegd waarbij de 
gebruiker zelf die informatie kan structureren. Vervolgens kan deze informatie op de werkbon 
worden toegepast. E.e.a. wordt uitgevoerd met de techniek van objecten en object-modellen 
zoals beschreven in de gebruikershandleiding van ItsRent. In de rubriek in het bovenstaande 
scherm wordt het objectmodel gekozen, met een klik op "Extra info" wordt het onderhoud 
volgens dat model uitgevoerd. 

De volgende restricties gelden m.b.t. "extra info" :

• de faciliteit moet worden "aangezet" met de parameter "cp01=1"

• het onderhoud van de "extra info" wordt uitgevoerd m.b.v. een separate taak en dus 
een separate transactie

• bij het kopiëren van een detailregel moet de actie eerst met "save" worden afgesloten 
voordat de "extra info" kan worden onderhouden

• de extra info wordt in de objectentabel opgenomen met een sleutel bestaande uit het 
projectnummer, een punt en het reglnummer

De rubriek "vaste medewerker" kan worden gebruikt indien bij het vervaardigen van de 
werkopdrachten een medewerker ingevuld kan worden die normaliter het werk verricht. De 
bron van de beschikbare medewerkers is de desbetreffende tabel uit AaPersoneel. Alle 
medewerkers worden in de keuzelijst opgenomen. Indien een medewerker wordt geselecteerd 
welke niet is geregistreerd met een kleurcode voor het planbord of met een datum "uit dienst", 
wordt een waarschuwing gegeven. Overigens is het gebruik van deze rubriek alleen zinvol 
indien ook het planningssysteem gebruikt wordt en/of gebruik wordt gemaakt van de 
urenregistratie.

Gebruikershandleiding ItsClean, versie 1.60 16



De rubriek "uren voorcalculatie" kan worden gebruikt voor het produceren van het bezettings-
overzicht en moet worden ingevuld indien gebruik wordt gemaakt van het planningssysteem. 
Er bestaat dan tevens de mogelijkheid om, naast de vaste medewerker, een vaste dag van de 
week en een vast begintijdstip in te voeren. Deze planningsgegevens worden bij het 
samenstellen van de werkopdrachten overgenomen.

Het rooster t.b.v. de werkopdrachten biedt een alternatief voor de standaard methode om 
werkopdrachten te genereren. In het rooster kunnen dagen, uren, begintijden en 
bijzonderheden worden vastgelegd. Met de standaard methode (looptijd, frequentie, start-
week) kunnen op eenvoudige wijze opdrachten worden gegenereerd met een maximale 
frequentie van éénmaal per week. Via het rooster kan per werkdag een onbeperkte hoeveel-
heid opdrachten worden gegenereerd. Bovendien kunnen speciale roosters worden gedefieerd. 
Bij het aanmaken van een nieuwe regel worden de standaard uren nacalculatie en de begintijd 
automatisch overgenomen. Een regel kan worden verwijderd met <DELETE> en worden 
ingevoegd met <INSERT>.

De rubrieken "werkbon" en "factuur" in de groep teksten bestaan uit richtext. De knoppenbalk 
van de richedit-control is weliswaar niet zichtbaar maar de functionaliteit via het toetsenbord is 
operationeel. De rubrieken kunnen vergroot worden en voorzien worden van de gebruikelijke 
knoppenbalk d.m.v. een dubbelklik in de editbox. Indien de rubriek "factuurtekst" niet ingevuld 
wordt kan op de factuur de inhoud van de rubriek "werkbontekst" gebruikt worden.

Met de knoppen linksonder kunnen de werkopdrachten groepsgewijze worden gemanipuleerd : 
aanmaken, verwijderen en actualiseren. Het automatisch aanmaken van werkopdrachten voor 
projectdetails met het kenmerk "verlengen" wordt uitgevoerd met de programmafunctie 
"Jaarplanning".

Indien bij de opdracht tot aanmaken nog niet verwerkte (d.w.z. nog niet gefactureerde) 
werkopdrachten in de database voorkomen zal het systeem hier melding van maken :

 

Het aantal werkopdrachten dat wordt aangemaakt hangt af van een aantal parameters. De 
frequentie wordt uitgedrukt in weken t.o.v. de looptijd. Bij het aanmaken van werkopdrachten 
wordt er cumulatief afgerond op gehele weken, te beginnen met de startweek. Verder wordt er 
rekening gehouden met de ingangsdatum van het project (in het tweede en volgende jaar van 
een project geldt dit uiteraard niet meer).

Normaliter kan alleen in de toekomst worden gepland, m.a.w. de effectieve startweek is nooit 
lager dan de actuele week. Indien de parameter "cp02=1" kan in het verleden gepland worden 
(b.v. ten behoeve van testwerkzaamheden of het achteraf compleet maken van een 
jaaragenda).

Gebruikershandleiding ItsClean, versie 1.60 17



Vóór het aanmaken van werkopdrachten wordt op diverse aspecten gecontroleerd; er kunnen 
geen werkopdrachten aangemaakt worden indien :

• de projectregel niet actief is (factureringswijze 0)

• de looptijd 0 weken is

• de frequentie van uitvoering 0 is

• andere ongeldige waarden in jaar, looptijd, frequentie of startweek voorkomen

Het is toegestaan dat er "dubbele" opdrachten in het systeem aanwezig zijn (dubbele 
jaar/week/dag-nummers). Deze faciliteit kan worden gebruikt om een job over meerdere 
dagen en/of tijdstippen of over meerdere medewerkers te spreiden.

Indien er roosteropdrachten zijn vastgelegd wordt bovenstaande methode van aanmaken niet 
toegepast. Bij de opdracht “Maak werkopdrachten” moet een begin- en einddatum worden 
opgegeven :

 

Bij accoordverklaring wordt binnen de datumselectie het rooster toegepast. Indien onder 
“Bijzonderheden” een gestandaardiseerde code is ingevuld volgt een speciale behandeling :

• “evdm” : eerste van de maand

• “2vdm” : tweede van de maand

• “3vdm” : derde van de maand

• “4vdm” : tweede van de maand

• “lvdm” : laatste van de maand

• “ploeg” : ploegendienst

Bij de laatste mogelijkheid zijn de gekozen dagen in het rooster niet relevant : de eerste 
gekozen datum bepaald de eerste dag van de reeks in ploegendienst. Dagen in het rooster 
zonder uren bepalen de roostervrije dagen. Voorbeeld rooster : ma 8 uren vanaf 7:00, di idem, 
wo 8 uren vanaf 15:00, do idem, vr 8 uren vanaf 23:00, za idem, zo 0 uren, ma idem, di, 
idem, wo idem. Bij startdatum 01-11-2008 gelden de volgende werktijden : 

za 01/11 7:00-15:00, zo 02/11 7:00-15:00, 
ma 03/11 15:00-23:00, di 04/11 15:00-23:00,
wo 05/11 23:00-07:00, do 06/11 23:00-07:00,
vr 07/11 vrij, za 08/11 vrij,
zo 09/11 vrij, ma 10/11 vrij,
di 11/11 7:00-15:00, wo 12/11 7:00-15:00, 
do 13/11 15:00-23:00, etc. etc.
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Bij het aanmaken van de werkopdrachten worden een aantal gegevens vanuit de detailregel 
gedupliceerd welke daarna individueel per werkopdracht gemuteerd kunnen worden : week, 
begintijd, uren voorcalculatie, medewerker, indicatie gewenste bon, indicatie af te drukken 
bon, indicatie afgedrukte bon, indicatie uitgevoerde job, factuurweek, prijs, bontekst, factuur-
tekst (de rubriek eenheid kan niet individueel gewijzigd worden), code “in planning” en code 
“in facturering”.

Bij het wijzigen van de basisgegevens van een projectdetail worden bovenstaande gegevens 
niet automatisch in de werkopdrachten aangepast. Met het commando "actualiseer werk-
opdrachten" kunnen een aantal gegevens worden bijgewerkt. Het actualiseren gebeurt vanaf 
de in de grid met werkopdrachten actuele regel :

 

De volgende rubrieken worden bijgewerkt : 

• indicatie gewenste bon

• prijs

• bontekst

• factuurtekst

• eenheid

• projectsoort (niet zichtbaar in lijst met werkopdrachten)

• grootboekrekening (idem)

• code BTW (idem)

• code “in planning”

• code “in facturering”
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De opdracht "verwijder werkopdrachten" heeft alleen betrekking op die jobs waarvoor nog 
geen werkbon is afgedrukt, welke nog niet zijn afgemeld, welke nog niet zijn gefactureerd en 
waarvoor geen uren zijn geboekt. Het verwijderen gebeurt vanaf de in de grid met werk-
opdrachten actuele regel. Bij een opdracht tot verwijderen zal om een bevestiging worden 
gevraagd :

Bij bevestiging worden de daarvoor in aanmerking komende werkopdrachten verwijderd, wordt 
de lijst met opdrachten op tabblad 4 ververst en wordt het aantal verwijderde werkopdrachten 
gemeld.

Via de grid met werkopdrachten kunnen de jobs ook individueel worden verwijderd (onder 
dezelfde condities).
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De gegenereerde werkopdrachten worden getoond op tab 4, voor zover ze voldoen aan het 
jaar-criterium (in het tabblad wordt het regelnummer van de actuele detailregel vermeld) :

Indien de detailregel in wijzigingsmodus verkeert kunnen de volgende gegevens gewijzigd 
worden op voorwaarde dat de werkopdracht nog niet is gefactureerd :

• datum of jaar

• week

• dag (keuzelijst)

• tijd (begintijd)

• uren (voorcalculatie)

• medewerker (keuzelijst)

• indicatie “in planning”

• indicatie “in facturering”

• indicatie bon gewenst

• indicatie af te drukken bon

• indicatie bon afgedrukt

• indicatie werkopdracht gereed

• factuurweek

• prijs

• bontekst (edit via popup)

• factuurtekst (edit via popup)

• hoeveelheid (nacalculatie)

• indicatie geannuleerd

• opmerkingen (b.v. toelichting op annulering)
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De datum wordt afgeleid uit de velden jaar, week en dag. De indicatie "gefactureerd" wordt 
normaliter aangezet door de factureringsfunctie.

Bij een geplande medewerker wordt gecontroleerd of er sprake is van roosterconflicten. Deze 
faciliteit kan worden uitgezet met de parameter "cp03=0". Gefactureerde opdrachten worden 
nooit gecontroleerd op roosterconflicten.

Met een rechtermuisklik kan een popup-menu worden opgeroepen om meer informatie of het 
planbord van de medewerker of de beschikbaarheid van alle medewerkers te tonen :

Bij de keuze "info medewerker" wordt de functie "Onderhoud medewerkers" van AaPersoneel 
met de gegevens van de desbetreffende medewerker gestart :
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Bij de keuze "planbord medewerker" wordt het persoonlijke planbord van de medewerker voor 
de gekozen week getoond :

Bij de keuze "beschikbaarheid medewerkers" wordt het volgende venster getoond :

Het dialoogvenster biedt de mogelijkheid om op basis van diverse criteria te zoeken naar 
beschikbare medewerkers. Het zoekresultaat wordt in de grid gesorteerd op het totaal aantal 
nog beschikbare uren. Met een rechtermuisklik in deze grid kan een medewerker geselecteerd 
worden welke vervolgens aan de betreffende werkopdracht wordt gekoppeld.

Zie verder de documentatie van AaPersoneel. 
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Het commando "markeer werkopdrachten" is optioneel beschikbaar indien de parameter 
"cp06=1". Met dit commando kunnen werkopdrachten als zijnde gefactureerd worden 
gemarkeerd. Dit kan zinvol zijn indien de werkopdrachten al dan niet incidenteel op andere 
wijze, b.v. via AaFinancieel, gefactureerd worden. De werkopdrachten kunnen t/m de 
geselecteerde regel in de grid gemarkeerd worden, er zal om een bevestiging worden 
gevraagd :

Normaliter worden gefactureerde werkopdrachten niet meer in de grid getoond. Indien dit wel 
gewenst is (en de gefactureerde werkopdrachten niet verwijderd zijn) kan de parameter 
"cp07=1" gezet worden.

Met de <INSERT>-toets kunnen ook "instant" werkopdrachten worden toegevoegd. De 
standaardwaarden worden uit het projectdetail-record gehaald en kunnen vervolgens gewijzigd 
worden. Het weeknummer wordt bepaald aan de hand van de actuele datum.

Met <DELETE> kan opdracht tot verwijderen van een regel worden gegeven, gevolgd door de 
dialoog :

Het verwijderen is alleen toegestaan indien de werkopdracht niet gereed is gemeld, niet is 
gefactureerd, er geen nacalculatie is geboekt en er vanuit AaPersoneel geen urenregistratie 
op de betreffende job actief is.

Afhankelijk van de waarde van de parameter “cp08” zijn er beperkingen m.b.t. het wijzigen 
van bepaalde gegevens van een werkopdracht indien er een koppeling met een dagstaat 
vanuit AaPersoneel aanwezig is :

0 = er mogen geen plannings- en nacalculatie-gegevens gewijzigd worden

1 = alle wijzigingen zijn toegestaan

2 = nacalculatie mag gewijzigd worden met automatische update van de dagstaat

3 = nacalculatie mag gewijzigd worden zonder automatische update 
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Indien de bijbehorende detailregel in informatiemodus verkeert kunnen desgewenst 
werkopdrachten worden afgedrukt.

Het systeem toont dan een voortgangsvenster dat bevestigd moet worden.

Via de ADF-Reader worden de opgemaakte bonnen getoond en van daaruit kunnen de bonnen 
desgewenst op papier gezet worden.

Voorbeeld van een werkbon :
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Het vijfde tabblad biedt de mogelijkheid om de status van het project (= status van de 
werkopdrachten) te presenteren :

De primaire selectie betreft de datum, vervolgens kunnen de indicaties “in planning”, “in 
facturering”, “gereed”, “gefactureerd” en “geannuleerd” zowel positief als negatief getest 
worden. Indien een indicatie zowel positief als negatief geselecteerd wordt is er sprake van een 
non-selectie, een selectie die er niet toe doet.

De selecties worden geactiveerd met de knop “Selecteer werkopdrachten”. 

Een dubbelklik in de grid met werkopdrachten verzorgt een link naar de aangewezen werk-
opdracht op tabblad 4.
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Bevoegdheden

Bepaalde bevoegdheden van een gebruiker kunnen beperkt worden. De daarvoor bestemde 
parameters worden door ItsClean gedefinieerd en geinterpreteerd, maar worden bij 
"Onderhoud gebruikers" van Aadres vastgelegd.

De volgende parameters zijn van toepassing :

1. cln4=x : hiermee wordt het soort relatie beperkt, b.v. "cln4=1" wil zeggen alleen 
particulieren (personen)

2. cln5=x : hiermee wordt bij het onderhoud het type relatie beperkt, b.v. "cln5=10 or 
15" (of "cln5=10,15") indien er twee soorten particulieren gedefinieerd zijn en andere 
types geblokkeerd moeten worden

3. 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 "Onderhoud projecten" is geïnitieerd

Bij juiste instelling van deze parameters behoeft aan een gebruiker alleen de programma-
functie "Onderhoud projecten" ter beschikking worden gesteld. De ingebouwde functionaliteit 
m.b.t. 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 
werkopdracht direct een factuur te vervaardigen. Met de volgende extra button in de 
knoppenbalk kan het actuele project gefactureerd worden :

De factureringsfunctie wordt gestart, het actuele project 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 : bij het starten van de functie "Onderhoud projecten" wordt standaard het 
tweede tabblad geopend (projectdetails). Met de parameter "cp04" kan een ander standaard 
tabblad worden ingesteld (waarde één lager dan nummer van tabblad).
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Afdrukken werkbonnen

Met deze programmafunctie kunnen de werkbonnen batchmatig worden geproduceerd. De 
primaire selectie bestaat uit het jaar en het weeknummer, welke door het programma 
automatisch bepaald worden maar door de gebruiker alsnog aangepast kunnen worden met de 
knop "Instellen jaar en week". De lijst wordt gepresenteerd op volgorde van projectnummer en 
kan op eenvoudige wijze via de grid omgesorteerd worden.

Indien er geen werkopdrachten zijn die aan het jaar- en week-criterium voldoen wordt een 
foutmelding gegeven :

De lijst met af te drukken werkbonnen wordt gegroepeerd per klant en gesorteerd op 
projectnummer, regelnummer, jaar en week. Deze volgorde staat los van de volgorde van 
afdrukken welke ingesteld kan worden met parameter “cb08” (zie verderop).

Met de keuze “Toon uitsluitend nog niet afgedrukte werkopdrachten” kan voorkomen worden 
dat reeds eerder voor afdrukken geselecteerde jobs in de lijst opgenomen worden. Deze keuze 
kan via de parameter “cb10=1” gefixeerd worden. Gefactureerde en geannuleerde werk-
opdrachten worden nooit getoond.
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Met de opdracht "extra selecties" (button rechtsonder) wordt een alternatieve wijze van 
selecteren mogelijk gemaakt. Het venster ziet er als volgt uit :

Er kan gekozen worden voor een individuele klant óf een projectgroep óf geen van beiden. 
Bovendien kan gekozen worden voor een datumreeks en/of een postcodereeks. De gekozen 
datums worden automatisch “afgerond” op het begin resp. einde van een week. Bij het 
instellen van de “van”-datum en “van”-postcode worden automatisch de “t/m”-datum resp. 
“t/m”-postcode ingesteld.

De selectie op basis van postcode heeft betrekking op de postcode van de werkadressen of, 
indien niet expliciet benoemd, de klantadressen.

Na accoordverklaring wordt de standaardgrid gevuld aan de hand van de selecties. Vanaf dat 
moment geldt weer de standaard procedure voor muteren en afwerken. Na annuleren wordt de 
grid op de gebruikelijke wijze gevuld.

Indien deze wijze van selecteren de voorkeur geniet boven de standaard methode dan kan met 
de parameter "cb09=1" het extra selectievenster als startscherm worden ingesteld.

Het maximum aantal te selecteren werkopdrachten kan ingesteld worden met de parameter 
“cb11”. Indien hier de waarde 0 is ingevuld (standaard) bestaat er geen limiet.
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Indien gekozen wordt voor "Start selecteren/bewerken" (eerste venster) wordt de gehele lijst 
in de wijzigingsmodus geplaatst en kunnen desgewenst alle gemaakte wijzigingen met één klik 
ongedaan gemaakt worden : "Annuleer selecteren/bewerken".

Indien één van de geselecteerde projecten door een andere gebruiker of functie voor wijziging 
geopend is volgt een foutmelding (onder vermelding van het projectnummer) en wordt de 
opdracht geweigerd :

Bij het openen voor wijziging zal het programma de volgende mutaties automatisch 
doorvoeren :

• bij werkopdrachten met de code "werkbon" = "aan" zal de code "afdrukken" worden 
aangezet

• bij werkopdrachten met de code "werkbon" = "uit" zal de code "afgedrukt" worden 
aangezet, zodat geen bon afgedrukt wordt en ze toch in aanmerking komen voor 
facturering 

Daarna kunnen de rubrieken "werkbon", "afdrukken", "afgedrukt" en "bontekst" naar eigen 
inzicht gewijzigd worden. Bij de bontekst geldt dat indien deze geopend wordt voor wijziging 
de richtext-editor getoond wordt.

Met een dubbelklik op een cell in de klantkolom worden de gegevens van de desbetreffende 
relatie getoond, met een dubbelklik in de kolommen 2 t/m 6 worden de projectgegevens 
getoond.

De functie kan op 3 manieren worden afgesloten :

1. "Annuleer selecteren/bewerken", zie hierboven

2. "Maak werkbonnen", de mutaties worden geaccepteerd en in de database opgeslagen 
en de bonnen worden afgedrukt

3. "Gereed", de mutaties worden geaccepteerd en in de database opgeslagen, het 
afdrukken van de bonnen kan later worden uitgevoerd
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Het opmaken van de werkbonnen wordt uitgevoerd via de standaard Aadres-faciliteit 
"Flexibele Documenten". In de parameter "cb04" kan de toegangssleutel tot een document-
definitie worden vastgelegd. Indien de faciliteit "extra info" wordt gebruikt kan de document-
definitie bij met desbetreffende objectmodel worden vastgelegd (optioneel).

In de parameter "cb03" 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").

Via de parameter “cb08” kan de gewenste sorteervolgorde van de werkbonnen worden 
bepaald. De velden welke hiervoor in aanmerking komen zijn : “relkey”, “naam”, “postcode”, 
“plaats”, “adres” en “projectnr”. Deze velden hebben betrekking op de werkadressen of, indien 
niet expliciet benoemd, de klantadressen.

Alle velden uit de tabellen "relmain" (relatierecord klant), "relmainclone" (relatierecord 
werkadres en contactpersoon), "clnproject" (projectheader), "clnprojdetail" (detailregel) en 
"clnjob" (werkopdracht) zijn beschikbaar voor afdrukken. Indien de faciliteit "extra info" 
gebruikt wordt zijn bovendien de tabellen "rntobject1" en "rntobjmodel" beschikbaar. De 
toegangssleutel tot de document-definitie wordt dan bepaald door het objectmodel. 

De volgende extra velden zijn beschikbaar :

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

w_cln|facdatum (de dagdatum)

w_cln|facadres (samengesteld adres van de klant)

w_cln|jobadres (samengesteld werkadres)

w_cln|contactstr (samengestelling van naam contactpersoon met telefoonnummers)

w_cln|jobstr (samenstelling van projectnummer, regelnummer en projectsoort)

w_cln|barcode (9 cijfers projectnummer, 5 regelnummer en 2 weeknummer)

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

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header algemeen

h1 Header voor project zonder werkadres

h2 Header voor project met werkadres

h3 Header contactpersoon

d Details

"modkey" "modkey" is de toegangssleutel van het objectmodel (optioneel)

Het voorbeeld op de volgende bladzijde wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres 
en ItsClean. 
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Het voorbeeld van een werkbon bij "Onderhoud projecten" is vervaardigd op basis van de 
bovenstaande document-definitie.

Het gebruik van klassieke naaldprinters t.b.v. kettingformulieren hoeft bij het gebruik van 
ItsClean geen probleem te zijn dank zij de integrale koppeling met het Windows 
printsysteem. In het Windows printsysteem moet t.b.v. de werkbon een kettingformulier met 
de juiste dimensies eenmalig worden ingesteld. 

Kies vanuit het Windows startmenu :

• Instellingen

• Printers en Faxapparaten

• Kies de gewenste (naald)printer 

• Menukeuze Bestand

• Eigenschappen voor server 

• Tab Formulieren

• Nieuw formulier maken

Het aangemaakte formulier moet bij de ADF-reader worden gekozen voordat de opdracht tot 
afdrukken wordt gegeven.
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De werkbonnen kunnen ook direct, zonder zichtbare activering van de ADF-Reader worden 
afgedrukt. E.e.a. wordt gestuurd door de parameters "cb05", "cb06" en "cb07" waarin resp. 
moeten worden vastgelegd :

• of er direct afgedrukt moet worden (cb05 : 1)

• de Windows- of netwerknaam van de printer (b.v. cb06 : \\pserver\epson 1050)

• het papierformaat in tienden van millimeters (b.v. cb07 : height=1524,width=2100)

Indien direct afdrukken is ingesteld dan geldt dit niet alleen voor het batchmatig afdrukken 
van de werkbonnen maar ook voor het projectmatig afdrukken via de programmafunctie 
"Onderhoud projecten". 

Indien direct afgedrukte documenten opnieuw moeten worden afgedrukt via de ADF-reader 
dan is de gebruiker zelf verantwoordelijk voor een juiste keuze van de printer en het 
papierformaat.
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Facturering

De facturering van ItsClean verloopt semi-automatisch. De primaire selectie bestaat uit het 
jaar en het weeknummer, welke door het programma automatisch bepaald worden maar door 
de gebruiker alsnog aangepast kunnen worden met de knop "Instellen jaar en week". 
Werkopdrachten zonder de indicatie “in facturering”, reeds gefactuurde en geannuleerde 
opdrachten worden uitgesloten van selectie. De lijst wordt gepresenteerd op volgorde van de 
sleutel van het relatierecord van de klant.

De sortering van de lijst (en de factuur) wordt bepaald door de inhoud van parameter "cf20". 
Waarde 0 = project-regel-week en waarde 1 = project-week-regel. De laatste sortering zal in 
het algemeen langere facturen opleveren, tekst-optimalisatie kan alleen worden uitgevoerd bij 
de eerste sortering.

In de kolom "project" wordt normaliter het projectnummer getoond. Hieraan kan het 
detailregelnummer worden toegevoegd via de parameter "cf23". In deze parameter wordt de 
fontsize vastgelegd, hierdoor kan de combinatie van project- en regelnummer "passend" 
gemaakt worden ("cf23=6" is een redelijke waarde).

Via een dubbelklik in kolom 1 worden de relatiegegevens getoond, met een dubbelklik in de 
kolommen 2, 3, 5, 6 of 7 de projectgegevens.

Indien er geen werkopdrachten zijn die aan het jaar- en week-criterium voldoen wordt een 
foutmelding gegeven :
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Indien gekozen wordt voor "Start selecteren/bewerken" wordt de gehele lijst in de 
wijzigingsmodus geplaatst en kunnen desgewenst alle gemaakte wijzigingen met één klik 
ongedaan gemaakt worden : "Annuleer bewerkingen".

Indien één van de geselecteerde projecten door een andere gebruiker of functie voor wijziging 
geopend is volgt een foutmelding (onder vermelding van het projectnummer) en wordt de 
opdracht tot bewerken geweigerd :

Bij het openen voor wijziging kan het programma de werkopdrachten met code "werkbon"  = 
"uit" automatisch afmelden. De gedachte hierachter is dat dit vaste werkzaamheden betreft 
welke niet expliciet afgemeld behoeven te worden. Of deze automatische afmelding moet 
plaatsvinden wordt door het programma gevraagd middels de dialoog :

Met "OK" worden de hiervoor in aanmerking komende jobs afgemeld, met "Cancel" niet.

Hierna kunnen de volgende kolommen worden gemuteerd :

• de dag van uitvoering, op voorwaarde dat parameter "cf22=1" 

• job afgemeld (kolom OK)

• factuurweek

• eenheidsprijs

• factuurtekst (edit via popup)

• bontekst (edit via popup)

• hoeveelheid nacalculatie

 
Bij het daadwerkelijk factureren geldt niet alleen de selectie in de lijst en de code "afgemeld" 
als criterium, maar ook het nummer van de factuurweek. Te factureren opdrachten komen pas 
in aanmerking voor facturering indien dit weeknummer bereikt is of indien dit weeknummer 
nul is.
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Het afmelden van werkopdrachten kan ook op individuele basis gedaan worden met het 
invoerveld "Barcode voor afmelden". De barcode-reader moet op dusdanige wijze worden 
ingesteld dat na het invoeren van de code een <ENTER> gegenereerd wordt. 

De invoer kan "met de hand" getest worden door het intoetsen van de rubrieken "project-
nummer", "regelnummer" en "weeknummer", gescheiden door een "/" en afgesloten met 
<ENTER>. De wijziging wordt in de database aangebracht en tevens zichtbaar gemaakt in de 
lijst tenzij de werkopdracht buiten de selectie valt :

Met de <DELETE>-toets kan een geselecteerde job worden verwijderd op voorwaarde dat de 
bij de job behorende eenheidsprijs nul is, de hoeveelheid nacalculatie nul is en er vanuit 
AaPersoneel geen urenregistratie op de job actief is. Eventueel wordt een foutmelding 
gegeven :

Indien er geen bezwaren zijn wordt voor de zekerheid nog om een bevestiging gevraagd :

Met "OK" wordt het jobrecord niet alleen uit de selectiegrid verwijderd maar ook uit de 
database.

Met een rechtermuisklik kan informatie over de betreffende werkopdracht worden opgevraagd 
(de programmafunctie "Onderhoud projecten" wordt voor het betreffende project gestart).
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Met de opdracht "extra selecties" (button rechtsonder) wordt een alternatieve wijze van 
selecteren mogelijk gemaakt. Het venster ziet er als volgt uit :

Er kan gekozen worden voor een individuele klant óf een projectgroep óf een individueel 
project. Bovendien kan gekozen worden voor een exacte datumreeks, b.v. een maand. 

Bij gebruik van deze manier van selecteren wordt bij de keuze van de te factureren 
werkopdrachten de inhoud van de rubriek "factuurweek" genegeerd ! 

Indien de datumselectie wordt gebruikt dan kunnen alleen daadwerkelijke geplande 
werkopdrachten worden gefactureeerd, d.w.z. werkopdrachten waarbij de werkdag is ingevuld 
(er behoeft geen medewerker gepland te zijn). 

De rubriek "factuurperiode" is bedoeld om vermeld te worden op de factuur. Indien bij de 
datumselectie de eerste dag van de maand gekozen wordt dan zal het systeem de maand 
vertolken in deze rubriek.

Na accoordverklaring wordt de standaardgrid gevuld aan de hand van de selecties. Vanaf dat 
moment geldt weer de standaard procedure (m.u.v. de factuurweek) voor muteren en 
afwerken. Na annuleren wordt de grid op de gebruikelijke wijze gevuld.

Indien deze wijze van selecteren de voorkeur geniet boven de standaard methode dan kan met 
de parameter "cf21=1" het extra selectievenster als startscherm worden ingesteld.
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De functie kan op 4 manieren worden vervolgd :

1. "Annuleer bewerkingen", zie hierboven

2. "Bewaar bewerkingen", de mutaties worden geaccepteerd en in de database 
opgeslagen, het afdrukken van de facturen kan later worden uitgevoerd

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

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

Bij keuze 3 en 4 wordt nog een extra controle uitgevoerd. Bij werkopdrachten met factuurcode 
"prijs per eenheid, nacalculatie" moet de hoeveelheid nacalculatie worden ingevuld. Eventueel 
volgt de foutmelding :

Bovendien kan een mededeling m.b.t. tot factureringswijze 99 volgen :

Deze melding behoeft alleen bevestigd worden en wordt gegeven als waarschuwing voor het 
feit dat bij daadwerkelijke facturering een aantal jobs uit de database verwijderd zullen worden 
welke niet op factuur verschijnen. Hetzelfde effect kan bereikt worden via het handmatig 
verwijderen van jobs (zie vorige bladzijde), factureringswijze 99 biedt een hogere 
automatiseringsgraad.

Zowel bij bovenstaande actie als bij de afwerking van de facturering worden normaliter de 
werkopdrachten uit de database verwijderd. Indien dit gedrag ongewenst is kan de parameter 
"cf24=0" worden ingesteld.
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Keuze 4, "Start facturering", wordt begeleid door een laatste keuzemogelijkheid :

De positieve keuze is onherroepelijk, behoudens de hieronder geschetste uitzondering.

De definitieve factureringsfunctie mag slechts éénmaal gelijktijdig actief zijn in het netwerk, 
hierop wordt gecontroleerd. Vandaar dat eventueel de volgende foutmelding wordt 
gepresenteerd :

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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Tijdens de facturering wordt informatie aangemaakt t.b.v. de financiële administratie. Het 
debiteurnummer dat in de openstaande post wordt opgenomen komt in principe uit het 
relatierecord van de klant. Indien er sprake is van een werkadres en indien de parameter 
"cf25=1" dan wordt de bij het werkadres geregisteerde "Debiteur Id" gebruikt (indien 
aanwezig).

Indien de parameter "gr01" gevuld is met het nummer van het dagboek verkopen wordt 
tevens een boekstuk per factuur aangemaakt. 

Bij het aanmaken van het boekstuk worden de volgende gegevens gebruikt :

• het boekstuknummer is gelijk aan het factuurnummer

• de boekdatum is gelijk aan de factuurdatum

• de boekstukomschrijving wordt samengesteld uit de gegevens van de relatie

• het totale factuurbedrag wordt debet geboekt (ook bij creditfacturen)

• bij de tegenboekingen worden de grootboekrekeningnummers uit de tabel 
"projectsoort" gebruikt, de projectsoort is gekoppeld via de detailregel van het project

• in principe wordt per werkopdracht één tegenboeking geregistreerd

• per boekstuk worden posten met gelijke rekeningnummers samengevoegd

• voor de BTW worden de grootboekrekeningnummers uit de tabel "BTW" gebruikt

• per boekstuk wordt gecontroleerd of de rekeningnummers in het grootboekrekening-
schema aanwezig zijn, zoniet dan wordt teruggevallen op de standaard "verschillen-
rekening"

Ingeval van contante betaling zal een extra journaalpost worden aangemaakt op voorwaarde 
dat via de parameter "cf26" een correct dagboek voor contante betalingen in ingesteld :

• het boekstuknummer is gelijk aan het factuurnummer

• de boekdatum is gelijk aan de factuurdatum

• de boekstukomschrijving wordt samengesteld uit de gegevens van de relatie

• het totale factuurbedrag wordt debet geboekt bij het dagboek

• het totale factuurbedrag wordt credit geboekt bij het dagboek verkopen

• de openstaande post wordt volledig afgeboekt onder vermelding van "contant voldaan"
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Het opmaken van de facturen wordt uitgevoerd via de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele 
Documenten". In de parameter "cf18" kan de toegangssleutel tot een document-definitie 
worden vastgelegd. In de parameter "cf17" 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 klant), "relmainclone" (relatierecord 
werkadres en contactpersoon), "clnbtwinfo" (BTW informatie), "clnproject" (projectheader), 
"clnprojdetail" (detailregel) en "clnjob" (werkopdracht) zijn beschikbaar voor afdrukken. 

De volgende extra velden zijn beschikbaar :

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

w_cln|facdatum (de factuurdatum)

w_cln|facblad (bladnummer)

w_cln|facadres (samengesteld adres van de klant)

w_cln|contactstr (samengestelde naam van contactpersoon)

w_cln|facnummer (factuurnummer met eventueel de debiteur-ID)

w_cln|facperiode (tekst zoals ingevoerd bij extra selecties)

w_cln|bonfactekst (vaste projecttekst indien bon- of factuurtekst ontbreekt)

w_cln|jobdate (datum gecomponeerd uit jaar, week en dag)

w_cln|subtotaal (subtotaal over alles, exclusief BTW)

w_cln|subtotaal0...4 (subtotaal voor BTW-code 0 t/m 4)

w_cln|btwbedrag (totaal bedrag BTW)

w_cln|btwbedrag0...4 (bedrag BTW voor BTW-code 0 t/m 4)

w_cln|totaal (totaal over alles, inclusief BTW)

w_cln|bedraggrek (deel van factuurbedrag naar G-rekening)

w_cln|bedragnrek (deel van factuurbedrag naar gewone rekening)

__work1|facnr (factuurnummer zonder debiteur-ID)

__work1|bedrag1 (eenheidsprijs bij factuurcode "prijs per eenheid")

__work1|bedrag2 (gecumuleerde hoeveelheid nacalculatie bij samenvoegen)

__work1|bedrag3 (regelbedrag bij samenvoegen)

__work1|sel3 (aantal maal eenheidsprijs bij samenvoegen)

__work1|str1 (eenheid bij samenvoegen)

__work1|str2 (projectsoortsleutel bij samenvoegen)

In de parameter "cf19" moet een tekst worden vastgelegd welke bij automatische incasso's 
gehanteerd moet worden; in de tekst kunnen ook variabelen worden geparametriseerd (zoals 
bij de definitie van flexibele documenten) zoals in het onderstaande voorbeeld :

Betreft factuur <<w_cln|facnummer>> dd. <<w_cln|facdatum>>
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Toelichting op de mogelijkheden van verzamelfacturering en samenvoegen :

• indien in het relatierecord van de klant de "Code factuur" gevuld is met de waarde 1 
worden meerdere projecten op één factuur verzameld

• bij elk tweede of volgend project wordt de documentgroep "dnpr" geactiveerd zodat 
projectgegevens zoals het projectnummer afgedrukt kunnen worden (normaliter 
worden deze gegevens in de kop van de factuur opgenomen)

• indien er een incidentele uitzondering ontstaat voor de verzamelfacturering van een 
speciek project van een klant kan dit omzeild worden door het project individueel voor 
facturering te selecteren via extra selecties

• binnen een project kunnen werkopdrachten samengevoegd worden op detailnivo, code 
samenvoegen = 1 of op projectnivo, code samenvoegen = 2

• bij het samenvoegen op detailnivo wordt de documentgroep "d2m1tx" geactiveerd 
zodat detailgegevens (b.v. de factuurtekst) afgedrukt kunnen worden

• werkopdrachten kunnen worden samengevoegd bij gelijke factuurcode, eenheid, 
projectsoort en eenheidsprijs;  de werkopdrachten worden op deze kenmerken 
gesorteerd

• bij een onderbreking van deze gelijkheid van kenmerken wordt een factuurregel 
gegenereerd met de tot dat punt verzamelde hoeveelheid

• bij factuurcode 0 en 1 wordt de documentgroep "d2m1" geactiveerd

• bij factuurcode 2 wordt de documentgroep "d2m1a" geactiveerd

• bij samengevoegde gegevens wordt het regelbedrag weergegeven in het veld 
"__work1|bedrag3"

• bij factuurcode 0 en 1 wordt het aantal maal weergegeven in het veld "__work1|sel3"

• bij factuurcode 2 wordt de gecumuleerde hoeveelheid weergegeven in het veld 
"__work1|bedrag2"

• de gehanteerde eenheid wordt weergegeven in het veld "__work1|str1"

• de sleutel van de projectsoort wordt weergegeven in het veld "__work1|str2"; met 
standaard technieken van Flexibele Documenten kan deze code desgewenst vertolkt 
worden naar een omschrijving
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De adressering van de factuur komt tot stand via de standaardmethode van AaRelatie zoals 
hieronder beschreven.

De werkwijze bij het opmaken van het adres is de volgende :

1. bij personen (relsoort=1) wordt de naam samengesteld (zie verderop) vanuit de 
gegevens van tab 2 van de relatie of komt uit de basisnaam van tab 1

2. bij bedrijven (relsoort=2) komt de naam uit de basisnaam van tab 1

3. de naam wordt aangevuld met NaamExtra, indien aanwezig

4. bij bedrijven wordt daarna aangevuld met de samengestelde naam vanuit de gegevens 
van tab 2

5. bij bedrijven fungeert de naamgeving op de tweede tab dus als eerste contactpersoon

6. het adres wordt aangevuld met het standaard adres, postcode, plaats en land

7. als het algemene postadres bekend is wordt dit gebruikt

8. indien het factuuradres bij de relatie bekend is wordt dit gebruikt (voorafgegaan door 
"p/a")

9. indien bij het project een specifiek factuuradres is opgegeven wordt dit gebruikt (voor-
afgegaan door "p/a")

Bij het samenstellen van de persoonsnaam geldt de volgende werkwijze :

1. indien de achternaam (tab 2) niet is ingevuld wordt bij personen de basisnaam 
gehanteerd

2. afhankelijk van een code (zie verderop) wordt de aanhef samengesteld a.d.h.v. 
sexe/aanspreektitel/titulatuur

3. de naam wordt opgemaakt met initialen, tussenvoegsel en achternaam

4. de naam wordt voorafgegaan door "tav." indien de relatie geen particulier (persoon) 
maar een bedrijf (zakelijke relatie) is

Afhankelijk van de parameter "ahcd" wordt de aanhef samengesteld :

0 = titulatuur

1 = aanspreektitel

2 = aanspreektitel, titulatuur

3 = "dhr." bij sekse "m" en "mevr." bij sekse "v"

4 = "dhr." bij sekse "m" en "mevr." bij sekse "v", titulatuur

5 = geen speciale aanhef

NB. De contactpersoon welke expliciet bij het project vastgelegd kan worden is bedoeld als 
"projectleider of projectbegeleider van de klant", niet als afdeling financiële administratie of 
iets dergelijks. Bij gebruik van het factuuradres (zowel impliciet via de relatie als expliciet via 
het project) kan de administratieve contactpersoon bij de relatie worden gedefineerd.
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Ten behoeve van het afdrukken van de facturen zijn de volgende groepen gedefinieerd :

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header algemeen, elk blad

h1a Header voor adresblok zonder afwijkend factuuradres (blad 1)

h1b Header voor adresblok met afwijkend factuuradres (blad 1)

h2 Header voor contactpersoon (blad 1)

h3 Header referentie klant (blad 1)

h4 Header restant incl. margins (factuurnummer e.d.) (blad 1)

hv Header vervolgblad incl. margins

t1 Transporteren

t2 Transport

dw Detail met werkadres

dref Detail voor projectgegevens 

doms Detail voor omschrijving project indien code tekst = 1

dper Detail voor factuurperiode

dnpr Detail voor volgend project bij verzamelfactuur

d Detail algemeen

d1a Detail met factuurtekst

d1b Detail met bontekst

d1c Detail zonder factuur- of bontekst (vervangende tekst)

d2 Detail specificatie weeknummer

d2a Detail t.b.v. prijs per eenheid

d2m1tx Detail voor factuurtekst bij samenvoegen op projectdetailnivo

d2m1 Detail voor samengevoegde gegevens bij factuurcode = 0 en 1

d2m1a Detail voor samengevoegde gegevens bij factuurcode = 2 (PPE)

d3 Detail bedrag

d9 Detail t.b.v. extra wit o.i.d.

f Footer algemeen (laatste blad)

fb0 Footer BTW code 0

fb1 Footer BTW code 1

fb2 Footer BTW code 2

fb3 Footer BTW code 3

fb4 Footer BTW code 4

fbt Footer BTW totaal

ft Footer totaal factuur

ft0 Footer voor betaalwijze 0

ft1 Footer voor betaalwijze 1 (automatische incasso)

fg Footer voor G-rekening

ftc Footer totaal indien credit
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De factuurindeling behorende bij het onderstaande voorbeeld wordt standaard geleverd bij de 
installatie van Aadres en ItsClean. 
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Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :
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Facturen per Email

Indien bij het klantadres of bij het project een geldig Email-adres voor facturering is ingevuld 
zal de factuur als PDF-bijlage verzonden worden. De verzending van de email wordt 
rechtstreeks via SMTP uitgevoerd (zie gebruikershandleiding Aadres).

Bij de standaard programmafunctie “Historie afgedrukte documenten” kan het resultaat van de 
factuurverzending worden gezien :

Er zijn twee resultaten mogelijk :

1. factuur is verzonden : “fact xxxx proj yy” met daarachter tussen haakjes het Email-
adres

2. factuur is niet verzonden vanwege een probleem : “Error Email : fact xxxx proj yy” met 
daarachter de omschrijving van het probleem dat ook reeds via een dialoogvenster 
gemeld is

Via de parameter “cf27” kan een tekst t.b.v. het Email onderwerp worden vastgelegd, met de 
parameter “cf28” een tekst voor de body van de Email. De bestandsnaam van de PDF-bijlage 
kan geparametriseerd worden met de parameter “cf30”; de standaard waarde hiervan is :

Fac<<__work1|facnr>>

Een kopie van de Emails kan via BCC (Blind Carbon Copy) verzonden worden indien de 
parameter “cf29” is ingevuld.

NB. De rest van de factureringsbatch wordt zoals gebruikelijk via de ADF Reader voor 
afdrukken gepresenteerd.
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Overzicht werkzaamheden

Met deze programmafunctie van ItsClean kan een eenvoudig en compact overzicht van de 
werkopdrachten vervaardigd worden. 

Het keuzevenster ziet er als volgt uit :

Voorbeeld van een overzicht :
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Jaarplanning

Met deze programmafunctie kan aan de hand van de aanwezige projecten de planning voor 
een geheel jaar worden gemaakt. De lijst wordt gesorteerd op relatiesleutel en daarbinnen op 
projectnummer en regelnummer.

Om te voorkomen dat een jaar dubbel gepland wordt zal een controle op het te plannen jaar 
worden uitgevoerd en volgt eventueel een foutmelding :

Indien gekozen wordt voor "OK" kunnen eventueel dubbele boekingen plaatsvinden. Indien 
gekozen wordt voor "Cancel" zal eerst een melding van het aantal te verwijderen jobrecords 
worden gegeven :
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Bij de keuze "OK" worden de records afgevoerd, bij "Cancel" wordt de gehele keuze teniet 
gedaan.

Indien gekozen wordt voor "Start selecteren/bewerken" wordt de gehele lijst in de 
wijzigingsmodus geplaatst en kunnen desgewenst alle gemaakte wijzigingen met één klik 
ongedaan gemaakt worden : "Annuleer selecteren/bewerken".

Bij het openen voor wijziging zal het programma de projectdetailregels met code "verlengen" 
= "aan" en een ingevulde frequentie (niet nul) automatisch selecteren. Detailregels met 
facturingswijze "niet actief" en projecten met projectstatus "niet actief" worden niet 
geselecteerd. 

De selectie kan van een filter voorzien worden via de parameter “pp01” met de standaard 
waarde “clnprojdetail.factuurwijze>0”.  

Vervolgens kunnen de rubrieken "verlengen", "jaar", "looptijd", "frequentie" en "startweek" 
naar keuze gewijzigd worden. Het jaar, de looptijd en de startweek kunnen niet gewijzigd 
worden indien er sprake is van roosteropdrachten (wordt aangegeven door streepjes in de 
betreffende kolommen).

Een dubbelklik in een van de eerste 6 kolommen activeert de projectenfunctie met daarin de 
aangeklikte detailregel. Met de refresh-button (<F6>) of met de jaar-controle-button kan de 
lijst ververst worden.

 
De functie kan op 3 manieren worden vervolgd :

1. "Annuleer selecteren/bewerken", zie hierboven

2. "Maak planning en verslag", er wordt een "proef-planning" met bijbehorend verslag 
gemaakt (het verslag heeft nagenoeg dezelfde layout als de programmafunctie 
"Overzicht werkzaamheden")

3. "Maak planning definitief", de planning wordt definitief in de database doorgevoerd en 
het programma wordt afgesloten

De werkopdrachten worden volgens de klassieke criteria looptijd, frequentie en startweek 
aangemaakt of volgens een rooster met werkopdrachten.

Vanwege het rigoreuze karakter van het programma wordt geadviseerd om de functie uit het 
standaard menu te verwijderen zodat alleen de systeembeheerder ("sysman") deze functie kan 
activeren !

Gedurende het vervaardigen van de planning en het verslag wordt een voortgangsvenster over 
de selectiegrid getoond en weer verwijderd zodra de ADF-reader met de resultaten geactiveerd 
wordt.
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Prijswijzigingen

Met deze programmafunctie kunnen de aan de hand van de aanwezige projecten  en de tabel 
"projectsoort" (semi-) automatische prijswijzigingen worden uitgevoerd. De lijst wordt 
gesorteerd op relatiesleutel en daarbinnen op projectnummer en regelnummer.

Bij keuze voor selecteren/bewerken wordt gecontroleerd of één van de geselecteerde projecten 
door een andere gebruiker of functie voor wijziging geopend is; eventueel volgt een 
foutmelding (onder vermelding van het projectnummer) en wordt de opdracht geweigerd :

De detailregels worden geselecteerd a.d.h.v. de inhoud van de parameter “pw01” met als 
standaard waarde “infacturering=1 and clnprojdetail.factuurwijze<>99”.

Aan de hand van de projectsoort wordt het wijzigingspercentage bepaald en wordt de nieuwe 
prijs berekend en gepresenteerd.

De kolom met percentages en nieuwe prijzen kan daarna handmatig worden gewijzigd; bij 
handmatige wijziging van de nieuwe prijs wordt het percentage voor de desbetreffende 
detailregel verwijderd. Handmatig gewijzigde percentages en prijzen worden in de grid met 
een gele achtergrond gemarkeerd. 
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Een dubbelklik in een van de eerste 8 kolommen activeert de projectenfunctie met daarin de 
aangeklikte detailregel.

De functie kan op 3 manieren worden vervolgd :

1. "Annuleer selecteren/bewerken"

2. "Wijzig en maak verslag" voor een overzicht van de stand van zaken

3. "Maak wijzigingen definitief", de wijzigingen worden definitief in de database 
doorgevoerd en het programma wordt afgesloten

Vanwege het ingrijpende karakter van de programmafunctie wordt geadviseerd om deze 
functie uit het standaard menu te verwijderen zodat alleen de systeembeheerder ("sysman") 
deze functie kan activeren !

Op verzoek wordt een verslag vervaardigd, voorbeeld :

NB. Bij de voorbereidingen voor een nieuw kalenderjaar moeten eerst de prijswijzigingen 
ingevoerd worden en daarna de nieuwe planning.
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Bezettingsoverzicht

Met deze programmafunctie kan aan de hand van de aanwezige werkopdrachten een grafisch 
overzicht van de bezetting worden gemaakt.

De bezetting wordt berekend aan de hand van de ingevoerde uren per project-detailregel, de 
aanwezige jobrecords en de eventuele mutaties daarop. De capaciteit wordt per jaar 
vastgelegd in een separate tabel welke per jaar aangemaakt moet worden. Indien zich een 
nieuw jaar aandient zal het programma vragen :

Deze normuren worden in de capaciteits-tabel vastgelegd, variaties daarop kunnen per week 
worden vastgelegd (tabblad 2).

De detailregels worden geselecteerd a.d.h.v. de inhoud van de parameter “bo01” met als 
standaard waarde “inplanning=1”.

Gebruikershandleiding ItsClean, versie 1.60 53



Planning projecten

Het planningsysteem van ItsClean voorziet in een koppeling tussen projecten en in te zetten 
medewerkers zoals geregistreerd in AaPersoneel. De planning wordt gepresenteerd in een 
grafisch opgezette agenda.

Het scherm voorziet in een agenda per projectgroep, elke projectgroep wordt in een separaat 
tabblad gepresenteerd (de projectgroep "......" is de restgroep).

De agenda bestaat uit vier delen :

1. een header met daarin de vermelding van de planningsperiode

2. een verticale as met daarin de projecten waarvoor werkopdrachten bestaan

3. een horizontale as voor de tijdschaal

4. een body met daarin de geplande werkopdrachten

De planningsperiode in de agenda wordt bepaald aan de hand van de dagdatum en de 
volgende parameters :

1. plfh : de hoogte van het venster in pixels (standaard 600)

2. plfw : de breedte van het venster in pixels (standaard 800)

3. plsc : de scope, ofwel het aantal weken in de planner (standaard 6)

4. pllb : lookback : aantal weken "terugkijken" (standaard 2)
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De commando-knoppen en bijbehorende functietoetsen welke normaliter gebruikt worden voor 
de navigatie in de database worden in de planning gebruikt om de planningsperiode te 
verschuiven :

<F9> : 13 weken terug

<F10>: 4 weken terug 

<F11>: 4 weken vooruit

<F12>: 13 weken vooruit

De "refresh"-knop (<F5>) kan worden gebruikt om de gegevens van de agenda te verversen.

Aangezien het opbouwen van de agenda, zeker indien er sprake is van enkele honderden 
werkopdrachten, enige tijd in beslag zal nemen, wordt gedurende de opbouw een 
voortgangsvenster getoond. Indien dit gedrag niet gewenst is en het resultaat van de agenda 
tijdens de opbouw direct in beeld gebracht moet worden kan de parameter "plpr=0" worden 
gezet.

Een klik op het tabblad "Alles" levert het volgende venster :

In het separate venster worden alle werkzaamheden van alle projectgroepen gepresenteerd, 
gesorteerd op sleutel van de werkadressen, 
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De agenda kan in een viertal uitvoeringen worden gepresenteerd via zogenaamde configuratie-
profielen welke in de parameters "plc1" t/m "plc4" vastgelegd kunnen worden. Per configuratie 
kan het volgende worden ingesteld (voor font- en kleur-coderingen zie gebruikershandleiding 
Aadres) :

• height : hoogte van de verticale labels (projecten)

• width : breedte van de verticale labels

• ctlfont, ctlsize, ctlcolor, ctlbold, ctlitalic, cltunderline : font-kenmerken van de tijdschaal

• font, size, color, bold, italic, underline, bgcolor : font-kenmerken van de verticale as

• special: reeks sub-parameters :

• scale : breedte van een tijdseenheid (in pixels)

• cols : aantal tijdseenheden per dag

• colnames : kolomlabels, gescheiden door "|" (vertical bar), b.v. "vm|nm"

• height : hoogte van de tijdschaal

• rotate : 1 = labels in de tijdschaal worden verticaal getoond

• week : 0 = geen weekvermelding, 1 = korte vermelding, 2 = lange vermelding

• date : datumnotatie-masker, b.v.  "ddd_dd-mm-yyyy" voor "do 04-10-2007"

• overlap : 1 = overlap van activiteiten toegestaan, 0 = niet toegestaan

Het programma wordt gestart met configuratie 2 (plc2); met de "delete"-knop (<F7>) wordt 
een lagere configuratie geactiveerd, met de "new"-knop (<F8>) een hogere configuratie. Bij 
het wijzigen van de configuratie worden alle gegevens ververst.

Met een muisklik op een project wordt de hoogte van de desbetreffende regel verdrievoudigd 
zodat er meer informatie in de body van de agenda zichtbaar wordt, een volgende muisklik op 
hetzelfde project herstelt de oorspronkelijk regelhoogte.

Met een dubbelklik in een werkopdracht wordt de functie "Onderhoud projecten" opgestart en 
wordt gepositioneerd naar de desbetreffende werkopdracht op tabblad 4.

De werkopdrachten worden geselecteerd a.d.h.v. de inhoud van de parameter “plxf” met als 
standaard waarde “clnjob.inplanning=1”.
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De al dan niet geplande werkzaamheden worden in de body weergegeven met :

• een trackbar (bovenste balk van een werkopdracht) in de kleur zoals aangegeven bij de 
projectsoort; een suggestie is om hiervoor "harde" kleuren te kiezen

• een label bestaande uit de roepnaam van de geplande medewerker, gevolgd door de 
start- en eindtijd van de werkzaamheden met een achtergrondkleur zoals aangegeven 
bij "Onderhoud medewerkers"; een suggestie is om hiervoor "zachte" kleuren te kiezen; 
indien de job nog niet gepland is worden vraagtekens getoond

• het label wordt voorafgegaan door de rubriek "Planvlag" van het project voor een 
optimale herkenning 

• de omschrijving van het project wordt getoond in de box onder het label

• indien de muisaanwijzer in het label geplaatst wordt, worden enkele gegevens op een 
zo compact mogelijke wijze in tooltip weergegeven :

Met een druk op de knop met het "flash"-pictogram in knoppenbalk wordt opdracht gegeven 
om de nog niet geplande werkopdrachten te laten "knipperen" (met een rode tint). Met 
dezelfde knop kan het knipperen weer uitgezet worden.
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Uitgebreid overzicht werkzaamheden

Met deze programmafunctie kan een overzicht van de werkzaamheden van een bepaald tijdvak 
op basis van diverse selectiecriteria worden vervaardigd. Het selectiescherm ziet er als volgt 
uit :

Het overzicht kan worden gesorteerd op basis van de toegangssleutel van het klantadres of het 
werkadres of op basis van de sleutel van een van de 12 vrije keuzetabellen van AaRelatie. 

De gekozen datumreeks worden altijd gecorrigeerd naar gehele weken. Het overzicht wordt 
vervaardigd op volgorde van de projectgroepen en daarbinnen op volgorde van de relatie-
sleutels van de werkadressen of klantgegevens. Bij de parameterwaarde "jl03=1" wordt 
gesorteerd op achternaam van de relatie. Er kan opdracht worden gegeven om expliciet te 
selecteren op de indicaties “in planning” en “in facturering”.

Een belangrijke functie tijdens het opmaken van de lijst is het opsporen van hiaten (niet 
geplande werkzaamheden) en conflicten van werktijden :

• werkopdracht niet gepland (geen medewerker)

• medewerker wel gepland maar (waarschijnlijk) niet beschikbaar vanwege :

• collectieve vrije dag (waaronder feestdagen)

• verzuim (verlof, ziek enz.)

• niet ingeroosterd op betreffende datum

• niet ingeroosterd in betreffend tijdvak

• op betreffende datum en tijdvak ingepland op ander project

Meer informatie betreffende vrije dagen, verzuim en roosters kan verkregen worden bij de 
documentatie van AaPersoneel.
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Indien gesorteerd moet worden op basis van de vrije keuzetabellen zijn twee extra faciliteiten 
beschikbaar :

1. er kan gekozen worden voor één element uit de betreffende keuzetabel of voor alle 
elementen

2. de gegenereerde verslaglegging kan automatisch verzonden worden per Email

Bij automatische verzending per Email wordt de lijst opgeknipt in zoveel delen als er 
sorteergroepen zijn en moeten de Email-adressen vastgelegd worden bij attributen van de 
keuzelijsten van AaRelatie met de parameter “email” (b.v. “email=jan@firmwhere.nl). De 
verzending van de email wordt rechtstreeks via SMTP uitgevoerd (MS Outlook is hiervoor dus 
niet benodigd).

Bij de standaard programmafunctie “Historie afgedrukte documenten” kan het resultaat van de 
verzending worden gezien :

Er zijn drie resultaten mogelijk :

3. lijst is verzonden : “Werkzaamheden sorteergroep xxxxx” met daarachter tussen 
haakjes het Email-adres

4. lijst is niet verzonden want er was geen Email-adres beschikbaar : “No Email : 
Werkzaamheden sorteergroep xxxxx”

5. lijst is niet verzonden vanwege een ander probleem : “Error Email : Werkzaamheden 
sorteergroep xxxxx” met daarachter de omschrijving van het probleem dat ook reeds 
via een dialoogvenster gemeld is

Via de parameter “jl04” kan een tekst t.b.v. het Email onderwerp worden vastgelegd, via de 
parameter “jl05” een tekst voor de body van de Email.
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Het opmaken van het overzicht wordt uitgevoerd via de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele 
Documenten". In de parameter "jl02" kan een reeks sleutels van document definities worden 
vastgelegd (van elkaar gescheiden door komma's). De programmatuur verwijst initieel 
automatisch naar de documenten "cleanjoblist", en "cleanjoblist2".

In de parameter "jl01" 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 klant), "relmainclone" (relatierecord 
werkadres), “reltabledef” (keuzelijsten gestuurd vanuit relatie), ”clnproject" (projectheader), 
"clnprojdetail" (detailregel), "clnjob" (werkopdracht), "clnprojsoort" (projectsoort), 
"clnprojgroep" (projectgroep), "permain" (medewerker) en "peractiviteit" (activiteitcodes 
medewerkers) zijn beschikbaar voor opmaken. 

De volgende extra velden zijn beschikbaar :

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

__work1|date1 (datum van)

__work1|date2 (datum t/m)

__work1|check1 (keuze niet geplande werkzaamheden)

__work1|check2 (keuze geplande werkzaamheden)

__work1|check3 (keuze melding roosterconflicten)

__work1|str10 (week van - t/m)

s10 (week van - t/m)

s20 (datum van de job)

s21 (weeknummer van de job)

s30 (hiaten en conflicten)

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

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header algemeen

hp Header voor projectgroep

hx Header afsluiting (met setmargins)

d1 Details met projectgegevens

d2 Details met gegevens werkopdracht (job) en hiaten en conflicten

t1 Groep t.b.v. tellingen per sorteergroep

t2 Groep t.b.v. tellingen per project
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De lijstindeling behorende bij het onderstaande voorbeeld wordt standaard geleverd bij de 
installatie van Aadres en ItsClean. 

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

Met deze programmafunctie kan een lijst van de geplande werkzaamheden per medewerker 
van een bepaalde week worden vervaardigd. Het selectiescherm ziet er als volgt uit :

Er kunnen lijsten voor alle medewerkers van een bepaalde afdeling of van alle afdelingen 
worden vervaardigd. Ook kan de lijst voor één specifieke medewerker worden vervaardigd.

Het selecteren van de week gebeurt op basis van een datumselectie, het programma bepaalt 
automatisch het bijbehorende weeknummer.
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Het opmaken van het overzicht wordt uitgevoerd via de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele 
Documenten". In de parameter "jp02" kan een reeks sleutels van document definities worden 
vastgelegd (van elkaar gescheiden door komma's). De programmatuur verwijst initieel 
automatisch naar het document "cleanweekplan".

In de parameter "jp01" 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 klant), "relmainclone" (relatierecord 
werkadres en contactpersoon), "clnproject" (projectheader), "clnprojdetail" (detailregel), 
"clnjob" (werkopdracht), "clnprojsoort" (projectsoort), "clnprojgroep" (projectgroep) en 
"permain" (medewerker) zijn beschikbaar voor opmaken. 

De volgende extra velden zijn beschikbaar :

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

__work1|date1 (datum van)

__work1|date2 (datum t/m)

w_cln|barcode (samenstelling van medewerker-ID, jaar en weeknummer)

s1 (weeknummer)

s10 (samengestelde naam van de medewerker)

s11 (tekst "vervolg" bij vervolgblad medewerker)

s20 (naam van de opdrachtgever)

s21 (weekdag van de datum van de werkopdracht)

s22 (datum van de werkopdracht, formaat dd-mm-yyyy)

s23 (werktijd van - t/m)

s24 (naam van het werkadres)

s25 (naam van de contactpersoon)

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

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

d Detail algemeen

d2 Detail met werkadres

d3 Detail met contactpersoon
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De lijstindeling behorende bij het onderstaande voorbeeld wordt standaard geleverd bij de 
installatie van Aadres en ItsClean. 

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

Met deze programmafunctie kunnen de door de medewerkers ingevulde weekstaten op 
efficiënte wijze worden verwerkt. Het scherm ziet er als volgt uit :

De weekstaat kan worden geselecteerd op basis van medewerkersleutel en weeknummer (via 
datumselectie) of via het inputeren van de barcode, afgesloten met <ENTER>. De barcode is 
samengesteld zoals beschreven bij "Afdrukken weekplanning". Bij een foutieve ingave van de 
barcode volgt een foutmelding :

Het navigeren op medewerkerbasis kan op de gebruikelijke wijze worden uitgevoerd, het voor- 
en achteruitbladeren op weekbasis kan met de knoppen :

of via het toetsenbord met <SHIFT><F10> resp. <SHIFT><F11> of <CTRL><G> resp. 
<CTRL><M>. 
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Normaliter wordt de kolom "Project" alleen ingevuld indien deze afwijkt van de vorige regel, dit 
om de grid zo compact mogelijk te houden. Deze optimalisatie wordt niet uitgevoerd indien de 
parameter "fw03=1".

Via het afvinken van een job (kolom "Fac") worden de te factureren uren en de eventueel naar 
de personeelsadministratie door te boeken uren gevuld en wordt de werkopdracht als "te 
factureren" gekenmerkt. De gepresenteerde uren kunnen naar eigen inzicht gewijzigd worden.

Met een rechtermuisklik in de grid kan informatie betreffende het project worden verkregen.

Deze programmafunctie is primair bedoeld om de nacalculatiegegevens van ItsClean op 
efficiënte wijze in te voeren. Er kan ook een integratie met de urenregistratie van 
AaPersoneel worden gerealiseerd indien de parameter "fw01=1". De standaard activiteitcode 
moet worden geparametriseerd met "fw02". Via deze activiteitcode worden de "normale" uren 
in de dagstaat gevuld. 

NB. De laatste drie kolommen worden nog niet gebruikt en kunnen niet ingevoerd worden.
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Overzicht projecten

Met deze programmafunctie kan een overzicht van de projecten over een bepaald tijdvak op 
basis van diverse selectiecriteria worden vervaardigd. Het selectiescherm ziet er als volgt uit :

De selecties "van" - "t/m" werken gecombineerd met elkaar. Indien de selectie geen resultaat 
oplevert wordt de lijst niet daadwerkelijk gestart (lege selectie !). De volgorde van presenteren 
is op basis van sleutel van de relatie en daarbinnen op volgorde van projectnummer. Per 
project wordt een nieuwe bladzijde geopend.

Afhankelijk van de overige keuzes kunnen feitelijk 3 soorten overzichten vervaardigd worden :

1. een projectoverzicht met detailregels en de daarbijbehorende werkopdrachten 
(projectdetails afdrukken en werkopdrachten afdrukken aanvinken)

2. een projectoverzicht met alle werkopdrachten chronologisch (alleen werkopdrachten 
aanvinken)

3. een projectoverzicht met een chronologisch overzicht per medewerker (werkopdrachten 
en verslag per medewerker aanvinken), hierbij kan tevens gekozen worden voor het 
genereren van een nieuwe bladzijde per medewerker

Indien gekozen worden voor "uitsluitend gehele weken" zorgt het systeem voor de juiste 
begin- en einddatum. Bij het weergeven van de datum van de werkopdrachten wordt een niet 
geplande werkopdracht (dag = 0) vertolkt als uitgevoerd op zondag. Via de document definitie 
kan een ongeplande dag als zodanig zichtbaar gemaakt worden via een lookup-list.
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Het opmaken van het overzicht wordt uitgevoerd via de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele 
Documenten". In de parameter "lp02" kan een reeks sleutels van document definities worden 
vastgelegd (van elkaar gescheiden door komma's). De programmatuur verwijst initieel 
automatisch naar het document "cleanprolist". 

In de standaard distributie van ItsClean is tevens het document “cleanprolistomzet” 
beschikbaar waarmee de theoretische jaaromzet berekend en gepresenteerd kan worden (zie 
verder bij de programmafunctie “Projectinfo”).

In de parameter "lp01" 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 klant), "relmainclone" (relatierecord 
werkadres en contactpersoon), "clnproject" (projectheader), "clnprojdetail" (detailregel), 
"clnjob" (werkopdracht), "clnprojsoort" (projectsoort), "clnprojgroep" (projectgroep) en 
"permain" (medewerker) zijn beschikbaar voor opmaken. 

De volgende extra velden zijn beschikbaar :

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

__work1|date1 (datum van)

__work1|date2 (datum t/m)

__work1|date9 (datum van de werkopdracht)

__work1|check1 (keuze werkopdrachten afdrukken)

__work1|check2 (keuze actieve projecten)

__work1|check3 (keuze projectdetails afdrukken)

__work1|check4 (keuze uitsluitend gehele weken)

__work1|check5 (keuze verslag per project per medewerker)

__work1|bedrag1 (theoretische jaaromzet projectdetail)

__work1|bedrag2 (theoretische jaaromzet project)

__work1|bedrag3 (theoretische jaaromzet totaal)
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Ten behoeve van het opmaken van het overzicht zijn de volgende groepen gedefinieerd :

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header algemeen

h1 Header voor werkadres

h2 Header voor contactpersoon

hp Header voor projectgroep

hz Header afsluiting (met setmargins)

hx Header voor detailregels

d1 Detailregel met projectdetails

d2 Detailregel met werkopdracht

d2h Header voor werkopdrachten

d2j Detailregel met werkopdracht bij lijst per project per medewerker

d2jt Detailregel met bon- en/of factuurtekst

d2jh Header voor werkopdrachten bij lijst per project per medewerker

t0 Groep t.b.v. tellingen gehele lijst

t1 Groep t.b.v. tellingen per project

t2 Groep t.b.v. tellingen per projectdetail

t2p Groep t.b.v. tellingen bij lijst per project per medewerker

De lijstindeling behorende bij het onderstaande voorbeeld wordt standaard geleverd bij de 
installatie van Aadres en ItsClean. 
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Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :
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Projectinfo

Deze programmafunctie is bedoeld om op compacte wijze op projectbasis informatie te 
vergaren en op diverse manieren te presenteren. In de huidige implementatie is er één 
presentatie beschikbaar, de theoretische jaaromzet :

De lijst wordt gesorteerd en gegroepeerd per projectgroep en per klantsleutel en 
projectnummer. De omzetten worden berekend per projectdetail en getotaliseerd per project, 
per klant, per projectgroep en totaal generaal.

De functie wordt tevens geactiveerd vanuit “Onderhoud projecten”. De gepresenteerde data 
betreffen dan uitsluitend de gegevens van de geselecteerde klant.

Na gebruik van de resfresh-button (<F5>) wordt de lijst opnieuw opgebouwd.

De projectdetails kunnen worden gefilterd a.d.h.v. de inhoud van de parameter “ch02” met als 
standaard waarde “inplanning=1 and infacturering=1”.

Een dubbelklik op een project of een projectdetail activeert de projectenfunctie met daarin het 
aangeklikte project of de aangeklikte detailregel. 
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Dag- en weekplanning

Deze programmafunctie presenteert op compacte wijze de planning per week en biedt de 
mogelijkheid om de planning direct te wijzigen zonder de functie “Onderhoud projecten” te 
activeren.

De volgende parameters beinvloeden enkele kenmerken van het venster :

1. dp01 : breedte van het venster (standaard 800)

2. dp02 : hoogte van het venster (standaard 600)

3. dp03 : breedte van de geplande opdrachtenkolom (standaard 100)

4. dp04 : sorteerveld(en) van de medewerkers (standaard “achternaam”)

5. dp05 : breedte van de kolom met de naam van de medewerkers (standaard 70)

6. dp09 : breedte van de grid met niet geplande opdrachten (standaard 200)

In het paneel linksboven kan een datum geselecteerd worden welke automatisch vertolkt 
wordt naar een gehele week. Ook kan er op weekbasis voor- en achteruit gebladerd worden 
met de knoppen :

of via het toetsenbord met <SHIFT><F10> resp. <SHIFT><F11> of <CTRL><G> resp. 
<CTRL><M>. 

Verder kan er een selectie gemaakt worden op basis van de rubriek “afdeling” uit 
AaPersoneel. Met de parameter “dp10” kan een extra filter op medewerkers worden 
aangebracht.

Met de “refresh”-knop (<F5>) kunnen alle gegevens van de actuele selectie ververst worden 
(op voorwaarde dat er geen transactie actief is).
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De detailgegevens van de werkopdrachten worden gepresenteerd in twee grids, één voor de 
ongeplande en één voor de geplande opdrachten. In deze context wordt met ongepland 
bedoeld die opdrachten waarvoor wel een weeknummer bekend is maar geen dag en/of 
medewerker. Met de parameter “dp07” kan een extra filter op de selectie van de ongeplande 
werkopdrachten worden aangebracht, de standaard waarde is “inplanning=1”.

De geplande opdrachten worden gegroepeerd per medewerker en gepresenteerd in de rechter 
grid als treeview. Dit heeft als voordeel dat de boom ingeklapt kan worden en aldoende een 
nog compacter inzicht wordt verkregen.

Per werkopdracht wordt standaard de begintijd, het werkadres en het bijbehorende 
telefoonnummer getoond. Indien het project van een vlag is voorzien wordt deze ook 
gepresenteerd. Deze faciliteit kan gebruikt worden om projecten te markeren welke extra 
aandacht nodig hebben. De tekst welke standaard gepresenteerd wordt na de begintijd kan 
gewijzigd worden met de parameter “dp08”.

Een enkelvoudige klik in een werkopdracht zorgt voor de presentatie van additionele 
projectgegevens in het paneel rechtsboven :

• dag van de week en begin- en eind-tijd

• werkadres en bijbehorend telefoonnummer

• soort werk, projectnummer en regelnummer

• omschrijving van het project en van het detail

• roepnaam van de meewerker met telefoonnummer(s)

• naam, adres, plaats en telefoonnummer van de opdrachtgever

Met een dubbelklik wordt de programmafunctie “Onderhoud projecten” gestart en wordt 
gepositioneerd in de aangewezen werkopdracht. 

Per medewerker wordt de roepnaam getoond en per dag de beschikbare uren en geplande 
uren. De beschikbare uren worden afgeleid uit het werkrooster zoals vastgelegd in 
AaPersoneel.  De som van de geplande uren wordt in vet rood weergegeven indien de 
hoeveelheid groter is dan de beschikbare hoeveelheid.

De beschikbare uren kunnen overruled worden door in het werkrooster bij de bijzonderheden 
de parameter “uren” te registeren, b.v. “uren=24”. Deze faciliteit kan bijvoorbeeld van nut zijn 
als een geregistreerde medewerker als “ploeg” gebruikt wordt.

Indien er verzuim op de betreffende dag geregisteerd is wordt dit kenbaar gemaakt door een 
“tooltip”, welke aangeduid wordt met een rood driehoekje in de rechterbovenhoek van de cell. 
Bovendien wordt de achtergrond van de cell gekleurd zoals vastgelegd in de activiteitentabel.

Een (collectieve) vrije dag, zoals vastgelegd in AaPersoneel, wordt getoond achter de 
dagaanduiding in de header van de grid.

Een enkelvoudige klik in de cell met beschikbare uren vult de header van de grid met enkele 
aanvullende gegevens van de medewerker : naam, plaats en telefoonnummers, de datum en 
het eventuele verzuim en de beschikbare werktijden.  
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Met een dubbelklik wordt de programmafunctie “Onderhoud medewerkers” gestart en wordt 
gepositioneerd in het “quickview” rooster van de desbetreffende medewerker.

De snelste manier om een werkopdracht te verplaatsen van niet gepland naar gepland (of te 
verplaatsen binnen de geplande werkzaamheden) is door een opdracht aan te klikken met een 
normale enkelvoudige klik en vervolgens in de gewenste lege cell van de grid met geplande 
werkzaamheden te klikken met ingedrukte <CTRL>-toets. Deze actie kan ook uitgevoerd 
worden met “drag-and-drop”.

Bij de eerste plaatsing wordt automatisch een transactie geopend indien de parameter 
“dp06=1”. Zoniet dan moet het planbord expliciet voor wijziging geopend worden (<F2>) en 
moet het afsluiten van de transactie expliciet bevestigd worden (<F6>).

Met een rechtermuisklik in de grid wordt het volgende popupmenu geactiveerd :

Info medewerker

De programmafunctie “Onderhoud medewerkers” van AaPersoneel wordt gestart en wordt 
gepositioneerd in het “quickview” rooster van de desbetreffende medewerker.

Planbord medewerker

De programmafunctie “Onderhoud medewerkers” van AaPersoneel wordt gestart en de 
persoonlijke planning met week- en kwartaal-weergave van de medewerker wordt geactiveerd.

Info werkopdracht

De programmafunctie “Onderhoud projecten” wordt gestart en wordt gepositioneerd in de 
aangewezen werkopdracht. 

Plaats werkopdracht

De eerder aangewezen opdracht (zoals zichtbaar in het paneel rechtsboven) wordt in de 
aangeklikte cell geplaatst of verplaatst.

Gebruikershandleiding ItsClean, versie 1.60 74



Kopieer werkopdracht

Van de eerder aangewezen opdracht (zoals zichtbaar in het paneel rechtsboven) wordt in de 
aangeklikte cell een duplicaat gemaakt (eventueel met aanpassing van tijd en medewerker).

Wijzig werkopdracht

Enkele gegevens van de aangewezen opdracht kunnen in het volgende dialoogvenster 
aangepast worden :

Bij het verplaatsen naar één of meerdere weken vroeger of later verdwijnt de opdracht van het 
scherm.

Verwijder werkopdracht

De werkopdracht wordt geheel uit het systeem verwijderd (dus niet alleen uit het zichtbare 
planbord).

Verplaats naar niet gepland

De werkopdracht wordt uit de planning verwijderd en toegevoegd aan de grid met niet 
geplande opdrachten. Het deactiveren geschiedt door de medewerker uit de werkopdracht te 
verwijderen.

Voeg regel toe

Indien er visueel geen vrije plaats meer is bij een medewerker kan hiermee een regel worden 
toegevoegd na de aangewezen regel.
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Gevel- en vloercalculatie

Deze programmafunctie stelt de calculator van een reinigingsbedrijf in staat om in korte tijd 
een berekening van een object m.b.t. de oppervlaktes en lengtes en daarmee in samenhang, 
de kosten te berekenen. 

Een calculatie wordt in de database vastgelegd onder vermelding van de objectnaam. De 
gebruikelijke functies m.b.t. aanmaken, wijzigen, verwijderen en navigeren, inclusief een 
“save-as”-functie zijn geimplementeerd.

De hierarchie van een calculatie is :

1. Object

2. Onderdelen

3. Elementen en kosten

Zowel elementen als kosten zijn aan een onderdeel gekoppeld, tussen elementen en kosten 
onderling bestaat een “losvast” verband.

De kostenberekening kan ondersteund worden door een artikelbestand waarin omschrijvingen, 
prijzen en eenheden kunnen worden vastgelegd.

Een calculatie kan afgedrukt worden met de standaard faciliteit “Flexibele Documenten” 
volgens één of meerdere afdruk/opmaak-modellen. Ten behoeve van de rapportage kan een 
toelichting met richtext aan de calculatie gekoppeld worden.
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In feite is er sprake van een drietal rekenbladen welke onderling automatisch gekoppeld zijn. 
Bij alle drie de rekenbladen moet per regel eerst een volgnummer ingevoerd worden. 
Geadviseerd wordt om een ruime nummering te hanteren zodat er gemakkelijk achteraf nog 
ingevoegd kan worden. Overigens kan het volgnummer gewijzigd worden. Bij alle drie de 
rekenbladen kunnen regels met <INSERT> tussengevoegd worden en met <DELETE> 
verwijderd. Dit kan ook met een keuze via een popup-menu (op te roepen met een 
rechtermuisklik). 

Onderdelen

Bij de onderdelen kunnen alleen het volgnummer en de omschrijving van het onderdeel 
ingevuld worden, het bedrag wordt automatisch ingevuld aan de hand van de overige 
gegevens. Als een onderdeel van een object verwijderd wordt, worden tevens alle elementen 
en kosten verwijderd.

Bij het aanmaken van een nieuw onderdeel worden automatisch de regels 1 en 2 bij de 
elementen aangemaakt en regels 10 ,20, 30 en 40 bij de kosten.

Elementen

De elementen 1 t/m 9 zijn gereserveerd voor het systeem. Een in te voeren element heeft 
minimaal volgnummer 10.

Een element wordt gekenmerkt door het soort element :

• totaal : geeft het totaal van de bruto en netto vierkante meters en de lengtes

• saldo : geeft het restant van de bruto vierkante meters (dus bruto -/- netto totaal)

• bruto : bruto specificatie van het gehele onderdeel of een deel daarvan (m2)

• netto : netto specificatie van delen, eventueel met lengtes

• tekst : tekst t.b.v. de rapportage

De hoeveelheden van de totaal- en saldo-regels kunnen niet handmatig gewijzigd worden, ze 
geven het resultaat van de overige regels weer. De omschrijving kan altijd gewijzigd worden.

In één of meerdere bruto-regels wordt een gehele gevel (of vloer) of delen daarvan vastgelegd 
in de kolommen AE (aantal eenheden) en de X- en Y-coordinaten (breedte/hoogte of 
breedte/lengte). Het resultaat wordt geplaatst in de kolom “bruto”. Het aantal eenheden mag 
negatief zijn.

Hetzelfde geldt voor een netto-regel waarin bijvoorbeeld raampartijen kunnen worden 
geregistreerd. Bovendien kunnen hier in de kolommen AXE (aantal X-eenheden) en AYE 
(aantal Y-eenheden) ook lengtes (van kozijnen) worden bepaald. Het resultaat wordt geplaatst 
in de kolommen “netto” en “lengte”.

De kolommen bruto, netto en lengte kunnen ook handmatig ingevuld worden met als gevolg 
dat alle overige kolommen vanaf AE (aantal eenheden) op nul gezet worden.

De berekende hoeveelheden worden direct doorgeteld in de totaal- en saldo-regels en 
vervolgens weer doorgerekend in de rekenbladen met kosten en onderdelen, uiteindelijk 
resulterend in een totaal in de rechterbovenhoek van het venster. 
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Kosten

De kostenregels 10 t/m 40 zijn automatisch aangemaakt door het systeem. Het is toegestaan 
deze regels te verwijderen.

De hoeveelheid van een kostenregel kan automatisch gevuld worden vanuit de elementen 
a.d.h.v. de inhoud van de kolom “auto” :

• bruto : bruto vierkante meters

• netto : netto vierkante meters

• lengte : totaal aantal lengtemeters

• saldo : saldo vierkante meters (bruto -/- netto)

• - : geen automatisme

Zodra er bij de elementen iets gewijzigd is wat invloed heeft op de totalen, worden onmiddelijk 
de kosten opnieuw berekend. Dit functioneert uiteraard uitsluitend indien er prijzen zijn 
ingevuld.

Bij de kosten kunnen verder ingevuld worden :

• artikelcode : met een lookup-venster kunnen de vastgelegde artikelen worden 
opgeroepen; de omschrijving, prijs en eenheid worden uit het artikelbestand 
gereproduceerd; de artikelen kunnen via het tweede tabblad onderhouden worden

• omschrijving : kan altijd gewijzigd worden

• factor : een vrij toe te passen omrekenfactor

• prijs : kan altijd gewijzigd worden

• eenheid : kan altijd gewijzigd worden

Het tabblad met artikelonderhoud :

De berekende kosten op regelnivo worden direct doorgerekend naar het onderdeel en van 
daaruit naar het totaal van de calculatie.
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Afdrukken calculatie

Met de standaard printbutton kan het opmaken van de calculatie geactiveerd worden. Het 
opmaken van het document wordt uitgevoerd via de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele 
Documenten". In de parameter "cc02" wordt de prefix van een reeks definities vastgelegd. De 
programmatuur verwijst initieel automatisch naar het document "cleancalc1". 

In de parameter "cc01" 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"). Bovendien wordt deze relatie gebruikt om de opgemaakte 
calculaties te archiveren.

Alle velden uit de tabellen “clncalc1” (calculatie), “clncalc1deel” (calculatie onderdeel), 
“clncalc1elem” (calculatie element) en “clncalc1kost” (calculatie kosten) zijn beschikbaar voor 
opmaken. 

De volgende extra velden zijn beschikbaar :

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

__work1|str1 (omschrijving bij recapitulatie kosten)

__work1|str2 (eenheid bij recapitulatie kosten)

__work1|bedrag1 (factor bij recapitulatie kosten)

__work1|bedrag2 (prijs bij recapitulatie kosten)

__work1|bedrag3 (hoeveelheid bij recapitulatie kosten)

__work1|bedrag4 (regelbedrag bij recapitulatie kosten)

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

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header algemeen

h1 Header voor algemene calculatiegegevens en setmargins

ht Header toelichting (richtext)

dh1 Header voor recapitulatie onderdelen

d1 Detail onderdelen

dt1 Totaal recapitulatie onderdelen

kh1 Header voor specifikatie kosten

kd1 Detail kosten, specifikatie onderdeel

k1 Detail kostenregel

eh1 Header voor specifikatie elementen

ed1 Detail elementen, specifikatie onderdeel

e1 Detail elementenregel

krh1 Header recapitulatie kosten

kr1 Detail recapitulatie kosten
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De lijstindeling behorende bij het onderstaande voorbeeld wordt standaard geleverd bij de 
installatie van Aadres en ItsClean. 
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Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :
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Importeren projecten

Met deze programmafunctie kunnen via externe bestanden in XML-formaat semi-automatisch 
relaties en projecten aangemaakt worden. 

De map voor import fungeert als een brievenbus voor inkomende bestanden (berichten). Per 
bericht kan één relatie met eventueel één project met één projectdetail aangemaakt worden. 
Met de “Scan”-button wordt de map in zijn geheel gescand op aanwezigheid van bestanden 
met als bestandtype “XML”. Per scan kunnen meerdere bestanden verwerkt worden. 

De gekozen map (via een standaard bestandsdialoog of handmatige invoer van het pad) wordt 
vastgelegd in parameter “im01”.

Per ingelezen bestand wordt een verslagregel in de grid geplaatst. Als de kolom “Opm” gevuld 
is, is er sprake van een foutsituatie. Bij selectie van de regel wordt de foutmelding onder in het 
venster zichtbaar gemaakt. Een bestand dat problemen veroorzaakt wordt in de map gemerkt 
met “.error”.

In de kolom “B/P” wordt het soort ingelezen relatie getoond, “Persoon” of “Bedrijf”. Indien er 
naast relatiegegevens ook projectgegevens herkend zijn worden de kolommen “Opdracht” en 
“Prijs” gevuld. Elk correct ingelezen bestand wordt na opslag in de database uit de map 
verwijderd.

Met een dubbelklik in de importlijst worden de relatiegegevens of de projectgegevens getoond. 
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Het XML-bestand heeft een layout zoals in het volgende voorbeeld :

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<itscleanopdracht>
    <relatie>
        <relsoort>1</relsoort>
        <reltype>1</reltype>
        <txt01>1</txt01>
        <naam>de Goey</naam>
        <adres>Havelt 3</adres>
        <postcode>5463PD</postcode>
        <plaats>Veghel</plaats>
        <telefoon1>0413 366733</telefoon1>
        <mobiel>06 55862117</mobiel>
        <email>cdegoey@planet.nl</email>
    </relatie>
    <project>
        <ingangsdatum>19-12-2008</ingangsdatum>
        <omschrijving>19-12-2008 09:00</omschrijving>
        <banknummer>123456789</banknummer>
        <betaalwijze>1</betaalwijze>
        <factuurwijze>1</factuurwijze>
    </project>
    <projectdetail>
        <soortid>verb</soortid>
        <factuurwijze>1</factuurwijze>
        <prijs>622,61</prijs>
        <bontekst>10 m2 algemeen, 10 m2 badkamer, 10 m2 keuken</bontekst>
        <jaar>2008</jaar>
        <startweek>51</startweek>
        <dag>5</dag>
        <tijd>09:00</tijd>
    </projectdetail>
</itscleanopdracht>

In “<itscleanopdracht>” mogen één “<relatie>”, één “<project>” en één “<projectdetail>” 
worden  vastgelegd. In principe mogen alle velden, zoals gedefinieerd in de databasetabellen, 
gebruikt worden. 

De volgende foutmeldingen kunnen voorkomen :

• Geen geldige opdracht voor ItsClean 

• Leeg element aangetroffen

• Probleem bij verwerken relatie

• Probleem bij verwerken project

• Probleem bij verwerken projectdetail

• Onbekend element aangetroffen

• Geen geldige elementen aangetroffen

• Geen element “relatie” aangetroffen

De problemen bij het verwerken van de relatie, het project of het projectdetail treden op als 
een ongeldige veldnaam of een ongeldige veldinhoud wordt aangeboden.
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Pre-processing

In plaats van XML-bestanden kunnen ook CSV-bestanden met een specifieke naamgeving en 
specifieke inhoud worden aangeboden. Per CSV-bestand wordt een header en vervolgens één 
record geregistreerd. De layout is afhankelijk van de prefix van de bestandsnaam : 

1. “smw_intake”, 23 velden 

2. “smw_offerte_b”, 12 velden

3. “smw_offerte_p”, 14 velden

Layout 1 resulteert in een relatie met soort = 1 (particulier) en type = 1 (klant) en een project 
en projectdetail  met factuurwijze 1 (factuur per gereed werk) en betaalwijze 1 (automatische 
incasso) indien het banknummer is ingevuld.

Layout 2 resulteert in een relatie met soort = 2 (bedrijf) en type = 6 (prospect zakelijk).

Layout 3 resulteert in een relatie met soort = 1 (particulier) en type = 5 (prospect particulier).

In onderstaande tabel wordt de conversie weergegeven (L = layout).

L Veldnr Tabel Veld Opmerkingen

1 1 relatie txt01 id van web-applicatie

3 naam

4 adres

5 postcode

6 plaats

7 telefoon1

8 mobiel

9 email

20 project ingangsdatum

20, 21 omschrijving

22 banknummer

10 projectdetail soortid code soort werk

11, 13-18 bontekst opsomming van m2 (richtext)

20 jaar “date” in web-applicatie

20 startweek “date” in web-applicatie

20 dag “date” in web-applicatie

21 tijd

2 1 relatie txt01 id van web-applicatie

2 naam

3 naamextra contactpersoon

4 adres

5 postcode

6 plaats

7 telefoon1
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L Veldnr Tabel Veld Opmerkingen

8 email

10 txt03 “type” in web-applicatie

12 txt02 “remarks” in web-applicatie

3 1 relatie txt01 id van web-applicatie

2 naam

3 adres

4 postcode

5 plaats

6 telefoon1

7 mobiel

8 email

9 mxsel1 “op01” als “pet=ja”

10 mxsel1 “op02” als “ironing=ja”

11 mxsel1 “op04” als “frequency=wekelijks”

11 mxsel1 “op04” als “tweewekelijks”

12 txt03 aantal uren

13 mxsel1 alle combinaties van :
“op07” voor “ma_ochtend“
“op08” voor “ma_middag“
“op09” voor “di_ochtend“
“op10” voor “di_middag“
“op11” voor “wo_ochtend“
“op12” voor “wo_middag“
“op13” voor “do_ochtend“
“op14” voor “do_middag“
“op15” voor “vr_ochtend“
“op16” voor “vr_middag“

14 txt02 “remarks” in web-applicatie

NB. De projectsoorten (“soortid”) en multselect-codes (“mxsel1”) moet vooraf in de 
desbetreffende tabellen van ItsClean resp. AaRelatie zijn vastgelegd !
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Financieel overzicht projecten

Met deze programmafunctie kan een overzicht van de opbrengsten en kosten van de projecten 
van een bepaald tijdvak op basis van diverse selectiecriteria worden vervaardigd. Het 
selectiescherm ziet er als volgt uit :

De selecties "van" - "t/m" werken gecombineerd met elkaar. Indien de selectie geen resultaat 
oplevert wordt de lijst niet daadwerkelijk gestart (lege selectie !). De volgorde van presenteren 
is op basis van sleutel van de relatie en daarbinnen op volgorde van projectnummer. Per 
project wordt een nieuwe bladzijde geopend.

De opbouw van de financiele gegevens is op basis van :

• de gefactureerde werkopdrachten

• de geregistreerde werkuren

• de in het grootboek vastgelegde projectkosten

Het opmaken van het overzicht wordt uitgevoerd via de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele 
Documenten". In de parameter "lp22" kan een reeks sleutels van document definities worden 
vastgelegd (van elkaar gescheiden door komma's). De programmatuur verwijst initieel 
automatisch naar het document "cleanfinprolist".

In de parameter "lp21" 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 klant), "relmainclone" (relatierecord 
werkadres en contactpersoon), ”clnproject" (projectheader), "clnprojdetail" (detailregel), 
"clnjob" (werkopdracht), "clnprojsoort" (projectsoort), "clnprojgroep" (projectgroep), 
"permain" (medewerker), “finrekening” (grootboekrekening), “finmutatie” (grootboekmutatie) 
en "perdaguur" (urenregistratie) zijn beschikbaar voor opmaken. 
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De volgende extra velden zijn beschikbaar :

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

__work1|date1 (datum van)

__work1|date2 (datum t/m)

__work1|tot1 (totaal facturen projectdetail)

__work1|tot2 (totaal uren projectdetail)

__work1|tot3 (totaal kosten projectdetail)

__work1|tot4 (totaal facturen project)

__work1|tot5 (totaal uren project)

__work1|tot6 (totaal kosten project)

__work1|tot7 (totaal generaal facturen)

__work1|tot8 (totaal generaal uren)

__work1|tot9 (totaal generaal kosten)

__work1|bedrag1 (regelbedrag of resultaat)

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

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header algemeen

h1 Header voor werkadres

h2 Header voor contactpersoon

hp Header voor project

hz Header afsluiting (met setmargins)

d1 Detailregel met projectdetails

d2 Details met gegevens werkopdracht

t2 Totaal groep opbrengsten

d3 Details met gegevens urenregistratie 

t3 Totaal groep urenregistratie

d4 Details met gegevens grootboekmutatie

t4 Totaal groep kosten

t5 Totaal projectdetail

t1 Totaal project

t0 Totaal generaal
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De lijstindeling behorende bij het onderstaande voorbeeld wordt standaard geleverd bij de 
installatie van Aadres en ItsClean. 
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Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :
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