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Introductie

ItsRent is het software-systeem van AaRiverside voor de verhuur-branche. ItsRent is 
gebouwd met en draait onder besturing van Aadres. ItsRent is geïntegreerd met het 
relatiebeheersysteem AaRelatie en met het boekhoudsysteem AaFinancieel.

ItsRent betreft enerzijds een beheersysteem van objecten, waarbij de gebruiker zelf zowel de 
inhoud als de presentatie bepaalt, en anderzijds een contractenadministratie  met 
planningsysteem.

De objecten worden vastgelegd volgens zogenaamde objectmodellen welke door de gebruiker 
zelf ingedeeld kunnen worden. De verhuur van de objecten wordt via een grafisch planbord 
geinitieerd en beheerd en resulteert in een contractadministratie waarin de details van de 
verhuurovereenkomst worden vastgelegd.

Alle documentatie betreffende de verhuurcontracten wordt verzorgd m.b.v. de standaard 
Aadres faciliteit "Flexibele Documenten" waarmee de gebruiker zelf inhoud en indeling van de 
documenten zoals contracten, bijlagen en facturen kan bepalen.

De programmatuur van ItsRent is onderverdeeld in de volgende hoofdfuncties :

1. Onderhoud tabellen

2. Onderhoud objectmodellen

3. Onderhoud keuzelijsten objecten

4. Onderhoud objecten

5. Onderhoud artikelen en sets

6. Beheer contracten

7. Facturering

8. Planning contracten

9. Planning contracten, editie 2

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

ItsRent gebruikt een aantal hulptabellen : 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.

De codes van de teksten 
worden door de software 
gedefinieerd, de gebruiker 
kan desgewenst een 
waarde invullen. Bij de 
desbetreffende functies 
wordt naar deze tabel 
gerefereerd.

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

Met ItsRent "Onderhoud objectmodellen" kan een onbeperkt aantal soorten verhuurobjecten 
worden gedefinieerd. In de objecten-tabel in de database kan de gebruiker beschikken over 
100 verschillende velden, onderverdeeld in 8 verschillende datasoorten. Op het beeldscherm 
kan de gebruiker beschikken over maximaal 9 tabbladen, onderverdeeld in 4 groepen met elk 
maximaal 8 elementen.

Elk objectmodel bestaat uit een sleutel, een omschrijving, een kleurcode welke in het grafische 
plansysteem gebruikt wordt en een documentsleutel welke gebruikt wordt bij het vervaardigen 
van verhuurcontracten. 

De kleurcode is de engelse aanduiding voor de basiskleuren "red", "blue", "green", "aqua", 
"purple", "yellow" en "gray" of varianten hierop via codes als "red1", "red2" etc. t/m "red16", 
of de kleurbenamingen zoals deze op het World Wide Web gebruikelijk zijn zoals "tomato", 
"orange", "chocolate" en "khaki". De kleurcode kan ingetoetst worden of opgezocht worden 
met de "colorpicker".

De documentsleutel is een verwijzing naar een documentmodel van de standaard Aadres-
faciliteit "Flexibele Documenten".

De toegangssleutel tot het objectmodel moet een unieke waarde bevatten maar kan verder vrij 
bepaald worden. Deze sleutel kan altijd worden gewijzigd. Koppelingen met gerelateerde 
informatie worden gelegd op basis van een interne (voor de gebruiker niet zichtbare) 
identificatie.
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Als aanvulling op de standaard "save"-functie (<F6>) is "save-as" (<SHIFT><F6>) 
geimplementeerd. Een record wordt voor wijziging geopend en kan onder een andere 
toegangssleutel worden opgeslagen. De detailgegevens (elementen) van het oorspronkelijke 
record worden gekopieerd naar het nieuwe objectmodel. 

Om te vermijden dat de details van  het oorspronkelijke model onbedoeld worden gewijzigd is 
het aan te raden om een model eerst voor wijziging te openen, dan op te slaan onder een 
andere sleutel en vervolgens opnieuw te openen voor wijziging.

Elk detail (element) van een model bestaat uit de volgende rubrieken :

1. sleutel   : een vaste codering van 3 cijfers

2. naam   : de tekst welke bij het element wordt gepresenteerd 

3. type    : soort element

4. units   : de hoeveelheid ruimte welke door het element wordt gebruikt

5. veld   : referentie naar een veld in de objectentabel in de database 

6. attributen   : attributen voor de presentatie op het scherm 

7. hint   : de tekst welke als hint (tooltip) gepresenteerd wordt

Sleutel

De sleutel bestaat uit 3 cijfers waarbij elk cijfer een specifieke verwijzing is naar een tabblad 
(eerste cijfer, waarden 1 t/m 9), groep (tweede cijfer, waarden 0 t/m 4) en positie binnen de 
groep (derde cijfer, waarden 0 t/m 8).

Sleutel "123" verwijst dus naar de eerste tab, tweede groep binnen die tab en derde positie 
binnen die groep. 

Waarde "0" heeft een bijzondere betekenis bv. : sleutel "200" verwijst naar de tweede tab zelf 
en sleutel "320" verwijst naar de tweede groep op het derde tabblad.

Naam 

Elk detail moet voorzien worden van een tekst ter identificatie. Met het "&"-teken kan een 
zogenaamde "keyboard-accelerator-key" gemaakt worden waarmee snel naar een rubriek 
gesprongen kan worden. Deze key wordt geactiveerd in combinatie met <ALT>. Afhankelijk 
van het gebruikte font zijn 20 - 30 tekenposities voor de normale rubrieken beschikbaar. De 
tabs en groepsheaders bieden meer ruimte.

Type

Er kunnen 7 soorten element aangestuurd worden :

1. Label : alleen bedoeld om een tab en een groepsheader van een label te voorzien

2. Edit : een mogelijkheid om op één regel "iets" te inputeren

3. Memo : een mogelijkheid om tekst over meerdere regels te inputeren

4. RichEdit : als memo maar dan met RichText

5. Check  : een aan/uit faciliteit

6. List : een keuzelijst 

7. Image : een afbeelding zoals een foto of tekening
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Units

In een groep zijn 8 units als relatieve hoogtemaat binnen die groep beschikbaar. Een element 
van het type Edit, Check en List kan slechts over 1 unit beschikken, een Memo, RichEdit en 
Image over meer dan 1 unit.

Veld

Dit is een verwijzing naar een veld in het object. Er zijn 100 velden beschikbaar :

1. a01 t/m a20 voor alfanumerieke velden van maximaal 80 tekens

2. t01 t/m t10 voor alfanumerieke velden met onbeperkte lengte

3. b01 t/m b10 voor bedragen van maximaal 10 cijfers voor en 2 cijfers achter de comma 

4. c01 t/m c10 voor getallen van maximaal 2 cijfers

5. k01 t/m k20 voor getallen van maximaal 5 cijfers

6. d01 t/m d10 voor datums

7. o01 t/m o10 voor binaire velden met onbeperkte lengte

8. i01 t/m i10 voor getallen van maximaal 10 cijfers

In de onderstaande tabel worden de gebruiksmogelijkheden van de velden in relatie tot de 
elementsoorten weergegeven.

a01-a20 t01-t10 b01-b10 c01-c10 k01-k20 d01-d10 o01-010 i01-i10

Edit x x x x x x x x

Memo x x x

RichEdit x x x

Check  x

List  x

Image x
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Attributen

De volgende attributen kunnen gebruikt worden voor de decoratie van de elementen :

1. font=<lettertype>   waarbij lettertype kan zijn : 1 = Verdana, 2 = Arial, 3 = Times New 
Roman, 4 = Courier New, 5 = MS Sans Serif, 6 = Small Fonts, 7 = Comic Sans MS, 8 = 
Garamond, 9 = Georgia, 10 = Impact, 11 = Lucida Console, 12 = Lucida Sans Unicode, 
13 = Palatine Linotype, 14 = Tahoma en 15 = Trebuchet MS 

2. size=<lettergrootte>   in typografische "punten"

3. color=<kleur>   zie boven; de kleur kan voor 4 verschillende doeleinden worden 
aangegeven : color voor de kleur van het font van het label, bgcolor voor de 
achtergrondkleur daarvan, ctlcolor voor de kleur van het font van de inhoud van het 
element en ctlbgcolor voor de achtergrond daarvan

4. de typografische attributen bold, italic, underline en strikeout voor het label en  ctlbold, 
ctlitalic, ctlunderline en ctlstrikeout voor het element zelf

Hint

De hint (ook wel tooltip genoemd) wordt getoond indien de gebruiker de muisaanwijzer 
gedurende een bepaalde tijd op het betreffende element plaatst.

Systeemdocumentatie ItsRent, versie 1.75 9



Onderhoud keuzelijsten objecten

Met ItsRent "Onderhoud keuzelijsten objecten" kunnen de keuzelijsten t.b.v. het 
besturingselement van het type "List" worden onderhouden. 

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 :

Het navigeren door de diverse tabellen kan worden uitgevoerd door het op de gebruikelijke 
wijze bedienen van de tabs. Ook kan op de "aanwijzer"-kolom van het eerste tabblad worden 
dubbelgeklikt om de gewenste tabel op te voorgrond te krijgen. Vervolgens kan vanuit die 
tabel in de "aanwijzer"-kolom worden dubbelgeklikt om terug te keren naar het eerste tabblad.
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Onderhoud  objecten

Met ItsRent "Onderhoud objecten" kunnen de verhuurobjecten volgens de gedefinieerde 
objectmodellen worden onderhouden.  

De gebruikelijke onderhouds- en navigatie-functies zijn van toepassing. De objectsleutel van 
een object kan gewijzigd worden, de modelsleutel behoudt permanent de eenmaal gekozen 
waarde.

Als aanvulling op de standaard "save"-functie (<F6>) is "save-as" (<SHIFT><F6>) 
geimplementeerd. Een record wordt voor wijziging geopend en kan onder een andere 
toegangssleutel worden opgeslagen. Gerelateerde informatie blijft uiteraard behouden voor het 
oorspronkelijke record. Om te vermijden dat de details van  het oorspronkelijke object 
onbedoeld worden gewijzigd is het aan te raden om een object eerst voor wijziging te openen, 
dan op te slaan onder een andere sleutel en vervolgens opnieuw te openen voor wijziging.

De koppeling met een artikel is optioneel maar noodzakelijk als de objecten bij de contracten 
op detailnivo geregistreerd worden (meerdere verhuurobjecten per contract).
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Op het laatste tabblad van het venster wordt de historie van het object getoond :

De mogelijke transacties zijn :

0 = factuur

1 = verhuur

2 = verhuur (vervanging)

8 = niet beschikbaar (speciale status voor storingen e.d.)

9 = invoer contract / status

Met een dubbelklik in een regel in kolom 4 (contract) wordt een venster met de 
contractinformatie geactiveerd, een dubbelklik in kolom 5 (klant) resulteert in het tonen van 
de informatie van de relatie.
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Onderhoud artikelen en sets

Met ItsRent "Onderhoud artikelen en sets" kan het artikelbestand worden onderhouden. Met 
behulp van de artikelen en artikelsets kunnen standaard onderdelen van verhuurcontracten 
worden opgebouwd, het betreft hier zowel tekst- als prijsinformatie.

Bij het onderhoud van de artikelen wordt een transactie automatisch geopend zodra de eerste 
wijziging in de grid is uitgevoerd. De grid blijft in transactiemodus staan totdat deze bevestigd 
(<F6>) of geannuleerd (<ESC>) wordt.

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 :
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Een artikel bestaat uit de volgende velden :

• sleutel, maximaal 32 tekens

• artikelsoort :

1. tekst

2. verkoopartikel

3. borg

4. huur per dag

5. huur per week

6. huur per maand

7. huur per weekdag (prijsstelling per week, berekening per dag, minimaal 7 
dagen)

• omschrijving

• prijs per eenheid 

• eenheid

• BTW code (0 = geen BTW, 1 = laag tarief, 2 = hoog tarief)

• grootboekrekening omzet

Het invoeren van de artikelen in de bovenste helft van het scherm geschiedt rechtstreeks in de 
grid. Bij het invoeren van een nieuwe set in de onderste helft van het scherm moet eerst een 
sleutel worden ingevoerd, vervolgens wordt de artikelsoort automatisch op "Set" ingesteld en 
kan een omschrijving worden ingevoerd.

Het uitbreiden van een set geschiedt door de gridcursor te positioneren op de gewenste regel 
van de set en vervolgens één of meerdere kliks op de gewenste artikelen in het bovenste deel 
van de grid uit te voeren. Bij een nieuwe set wordt de cursor op de set zelf gepositioneerd.

Om een artikel uit een set te verwijderen wordt de gridcursor op de gewenste regel 
gepositioneerd gevolgd door <DELETE>. Er wordt om een bevestiging gevraagd en bij een 
positieve keuze wordt het artikel uit de set verwijderd. Op soortgelijke wijze kan een gehele 
set verwijderd worden.
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Beheer contracten 

Met ItsRent "Beheer contracten" kunnen de contracten, betrekking hebbende op de 
verhuurobjecten worden onderhouden. De programmafunctie wordt automatisch geactiveerd 
vanuit de grafische planning.

Het hoofdscherm is onderverdeeld in een kop met relatie- en adresgegevens en een tabcontrol 
met een aantal tabs :

1. (niet zichtbaar, gereserveerd voor toekomstige toepassing)

2. Contractheader met globale gegevens voor het contract 

3. Contractdetails met alle detailgegevens voor het contract 

4. Contracthistorie met een overzicht van alle facturen

5. Extra door de gebruiker te selecteren rubrieken

In de titlebar van het window worden de klantnaam, het contractnummer en de omschrijving 
van het object getoond. Indien het verhuurobject gewijzigd is wordt ook het oorspronkelijke 
object vermeld.

De voorwaartse en achterwaartse navigatie hangt af van de gekozen tab. Indien tab 2 
(contracten) op de voorgrond staat wordt gebladerd op klantsleutel, bij tab 3 (contractdetails) 
op contractnummer. Bij het onderhoud (aanmaken of wijzigen) van een contract kunnen zowel 
de header- als de detailgegevens gewijzigd worden.

Met de refresh-button kunnen de gegevens van het gevraagde contract opnieuw uit de 
database opgehaald en getoond worden.
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Bij het navigeren naar een volgende of vorige relatie of contract wordt de lijst met contracten 
automatisch gevuld (sortering naar ouderdom, jongste bovenaan) en wordt het contract met 
het hoogste nummer geselecteerd. Van het geselecteerde contract wordt het detailscherm 
automatisch gevuld met alle detailregels. 

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

• naam en woonplaats van de klant

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

• 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", "afleveradres" en  "contactpersoon". Bij "klant" kan de 
relatie ook worden opgespoord via een uitgebreid en zelf in te delen zoekvenster dat kan 
worden geactiveerd met de "find"-button in de knoppenbalk, zie Gebruikershandleiding 
AaRelatie.

Een nieuwe relatie kan worden toegevoegd met de button :

en een bestaande relatie kan worden gewijzigd met de button :

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

Deze faciliteit heeft extra toegevoegde waarde bij toepassing in een balie-omgeving waarbij de 
baliemedewerker in het algemeen niet de bevoegdheid heeft om het relatiebeheer volledig uit 
te voeren. Zie verder bij "Bevoegdheden".
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Bestaande contracten kunnen worden geselecteerd uit de lijst aan de rechterkant. Een 
enkelvoudige klik selecteert het contract en laat de gegevens zien, een dubbele klik opent het 
contract voor wijziging. Overigens wordt bij het starten van de programmafunctie het contract 
met het hoogste nummer automatisch geselecteerd en gepresenteerd. In deze lijst wordt 
standaard in de laatste kolom het afleveradres getoond. Indien de parameter “rc06=1” dan 
wordt in plaats hiervan de verkorte naam getoond.

Met behulp van de editbox met label "Contract" (rechtsboven) kan direct uit een lijst met 
contracten geselecteerd worden (dubbelklik). Om de omvang van de lijst te beperken kan een 
filter worden toegepast op actieve contracten of contracten met een speciale status. Het 
volgende dialoogvenster wordt gepresenteerd :

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

Bij het aanmaken van een contract wordt er vanuit gegaan dat het systeem een nieuw 
contractnummer moet  uitreiken (vanuit het parameterrecord met code "#cnt"). Het 
contractnummer kan niet gewijzigd worden.

Een contract kan één-op-één gekoppeld worden aan een object dat gekozen kan worden met 
de lookup-faciliteit van de Object-editbox. Het bij het objectmodel behorende documentmodel 
wordt getoond in de kop van het scherm; het documentmodel kan daarna desgewenst 
gewijzigd worden. Indien de parameter “rc07=1” is ingesteld kan van een object worden 
afgezien. In de contractlijsten worden drie streepjes (“---”) bij de omschrijving getoond indien 
een contract niet gerelateerd is aan een object. 
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Er kan ook gekozen worden voor het koppelen van meerdere objecten aan een contract, de 
koppeling vindt dan plaats via de contractdetails. Indien voor deze systematiek gekozen wordt 
moet parameter “rc07=2”worden ingesteld. 

Met de parameter "rc05" kan via een "prefix" (b.v. "rentcontract") een reeks document-
definities worden ingesteld voor het afdrukken van een contract. De mogelijke definities 
worden dan niet meer bepaald zoals vastgelegd bij de objectmodellen.

De meeste rubrieken uit de contractheader zijn voor algemeen gebruik en voor reproductie op 
documenten zoals offerte en contract.

De volgende rubrieken behoeven enige toelichting :

• de rubriek "status" kan zijn :

• 0 = actief

• 1 = beëindigd (komt niet voor in de planning)

• 2 = speciaal (storing, keuring, onderhoud e.d.)

• "ingangsdatum" en "einddatum" worden gebruikt bij het plannen en bij het berekenen 
van de huurprijzen; indien de einddatum niet bekend is mag deze op nul gezet worden, 
de geplande huurperiode kan dan niet automatisch berekend worden en in de grafische 
planning zal het betreffende object als "oneindig ingepland" worden gevisualiseerd 

• "info huurperiode" kan worden gebruikt als toelichting op de huurdata, bijvoorbeeld 
indien de ingangs- en einddatum (nog) niet bekend zijn

• de rubriek "verkorte naam" wordt initieel gevuld met het eerste woord van de volledige 
naam van de relatie; deze rubriek wordt gebruikt voor het visualiseren van de relatie in 
de grafische planning, in het algemeen zal een relatief kleine ruimte beschikbaar zijn 
voor de vermelding van de naam van de relatie; bij de status “speciaal” kan de verkorte 
naam gebruikt worden om een toelichting op die status te registreren, b.v. “keuring” of 
“onderhoud” (deze tekst wordt automatisch in de opmerkingen bij de historie 
opgenomen)

• de rubrieken "plan-icon" en "plankleur" worden gebruikt in de tweede editie van de 
functie "Planning contracten"

• de rubriek "factureringswijze" kan zijn (de standaard waarde kan ingesteld worden met 
parameter “rc08”) : 

• 1 = niet automatisch

• 2 = wekelijks

• 3 = 2-wekelijks

• 4 = maandelijks

• in de rubriek “G-Rek” kan een percentage worden vastgelegd wat bij de facturering 
gebruikt wordt om de klant te verzoeken om zoveel procent van het eindbedrag van de 
factuur over te maken op de G-rekening

• "betaalwijze" kan zijn :

• per factuur

• incasso

• eenmalige machtiging

• contant

• “banknr” is bedoeld om te gebruiken in combinatie met betaalwijze “incasso” (nog niet 
geimplementeerd)

• de rubrieken “prijsafspraak” en “betaaldatum” zijn alleen bedoeld voor reproductie op 
de verhuurdocumenten 
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• datum volgende factuur en datum vanaf : deze datumvelden worden gebruikt t.b.v. de 
automatische periodieke facturering; initieëel is de vanaf-datum identiek aan de 
ingangsdatum van het contract; beide datumvelden worden na het vervaardigen van de 
factuur automatisch aangepast, afhankelijk van de gekozen factuurfrequentie; indien de 
factureringswijze wordt aangepast wordt automatisch de datum volgende factuur 
gewijzigd; het is toegestaan om de informatie handmatig te manipuleren (bijvoorbeeld 
om een periode te corrigeren) 

• de knop “Update factuurdata a.d.h.v. contractdata” kan gebruikt worden om na 
wijziging van de ingangs- en/of einddatum van het contract de factureringsgegevens 
van het contract en de contractdetails te wijzigen; bij het aanmaken van een nieuw 
contract gebeurt dit automatisch

• er bestaan 10 vrije rubrieken, gegroepeerd in "aanvullende informatie"; de rubrieken 
worden toegankelijk gemaakt d.m.v. de parameters "xt01" t/m "xt10"; indien de 
omschrijving van de parameters is ingevuld dan is de vrije rubriek open voor gebruik en 
geldt die omschrijving als label van een editbox; het veld kan worden voorzien van 
veldkenmerken (zie gebruikershandleiding Aadres) en van een default waarde met de 
parameter "xvalue"; bij het opmaken van documenten gelden de veldnamen "Extra01" 
t/m "Extra10"

• gerelateerd aan de vrije rubrieken kan een speciale functie worden geactiveerd welke 
ingesteld kan worden met de parameter "rc02" voor de functiewaarde en de parameter 
"rc03" voor een daarbij behorende hint; de speciale functie wordt gerepresenteerd door 
een knop in de linkerbovenhoek van het panel “Aanvullende informatie”; voorbeeld 
"rc02=1" en "rc03=Maak voorstel berekening contract"; zie verder in dit hoofdstuk bij 
"Speciale functies"
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Bij het invoeren of wijzigen van een contract worden een aantal aspecten door het systeem 
gecontroleerd en zijn bepaalde waarden of combinaties daarvan niet toegestaan.

Indien een contract de status “beëindigd” heeft kunnen de ingangsdatum en einddatum niet 
meer gewijzigd worden en kan het verhuurobject niet meer gewisseld worden. Eventueel volgt 
de melding :

De volgende controles worden alleen uitgevoerd als een object op contractnivo gekoppeld is, 
niet als dit op detailnivo is gerealiseerd.

De in de header vermelde referentiedatum is in eerste instantie de dagdatum. Deze datum kan 
gewijzigd worden via de menukeuze (of commando-knop) “Wijzig referentiedatum” (de 
systeembeheerder “sysman” kan deze datum direct wijzigen). De ingangsdatum en einddatum 
van een contract mogen bij invoer of wijziging niet kleiner zijn dan de referentiedatum. Een 
object kan na het verstrijken van de einddatum niet meer gewisseld worden. Hiermee wordt 
voorkomen dat onder normale omstandigheden onbedoelde wijzigingen in het verleden worden 
uitgevoerd. Indien alsnog correcties in het verleden moeten worden uitgevoerd dan moet eerst 
de referentiedatum gewijzigd worden. De volgende foutmeldingen kunnen optreden :

of
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Bovendien is de referentiedatum van belang voor het op correcte wijze updaten van de 
contracthistorie. In de contracthistorie worden o.a. het initiële contract en de object-
vervangingen geregistreerd. Bij het vervangen van het verhuurobject kunnen, in combinatie 
met het manipuleren van de referentiedatum, foutieve gegevens in de historie ontstaan welke 
niet automatisch gecorrigeerd kunnen worden. Wel wordt gecontroleerd of de diverse datums 
niet correct zijn en volgt bij het opslaan van een contract eventueel de waarschuwing :

Bij het opslaan wordt ook gecontroleerd of het verhuurobject in dezelfde periode via een ander 
contract verhuurd is. Eventueel wordt een waarschuwing gegeven zoals :
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Een contract 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 afleveradres en de 
contactpersoon automatisch uitgezet. De mogelijkheid van het kopiëren blijft echter wel 
bestaan. Het afleveradres en/of de contactpersoon worden dan ook in het relatiebeheer als 
gekoppelde relatie opgenomen.

Na accoordverklaring wordt de kopieeractie uitgevoerd en wordt het nieuwe contract getoond 
en voor wijziging geopend. 
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Het tabblad met de detailgegevens ziet er als volgt uit :

Bij het toevoegen van een record (in een lege regel van de grid) moet eerst de artikelcode 
worden ingevoerd (editbox met lookup-faciliteit). Indien eerst een ander veld wordt 
geinputeerd volgt een foutmelding :

Bij het toevoegen van een artikelsleutel welke in het systeem bekend staat als set zal de 
gehele set worden toegevoegd (of tussengevoegd).

Als het systeem is ingesteld om objecten op detailnivo te koppelen (parameter “rc07=2”) dan 
kan ook eerst een object worden ingevoerd. Dit object moet gekoppeld zijn aan een artikel (zie 
“Onderhoud objecten”. Als het object niet aan een artikel gekoppeld is volgt de melding :
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Het verwijderen van een record wordt geinitieerd met <DELETE> en gevolgd door een vraag 
om bevestiging, het tussenvoegen met <INSERT>. 

Een artikel of een set kan ook worden toegevoegd via de Sleutel-editbox. De actuele plaats 
van de gridcursor bepaalt de plaats waar toe- of tussengevoegd zal worden.

Indien een huurartikel wordt ingevoerd (soort 4, 5, 6 of 7) dan wordt aan de hand van de 
contracttermijn het aantal dagen, weken, maanden of dagen berekend; het systeem bepaalt 
altijd een geheel aantal. Bij soort 7 (huur per weekdag) wordt minimaal 7 dagen berekend. 
Deze berekening is alleen van toepassing bij factureringswijze 1 : niet automatisch.

Bij de verhuurartikelen worden de kolommen “vlgd”, “vanaf”, “begin” en “eind” initieel gevuld 
met de overeenkomstige rubrieken welke gelden voor het gehele contract : “datum volgende 
factuur”, “vanaf”, “ingangsdatum” en “einddatum”. De waarden in de detailregel kunnen 
individueel gewijzigd worden.

De rubrieken omschrijving, hoeveelheid, prijs, eenheid en korting kunnen naar eigen inzicht 
worden gewijzigd.

Met de knop "Vrijgeven factuur" worden alle tekstregels gecheckt voor facturering en alle 
overige regels welke nog niet geheel zijn gefactureerd. Het verschil tussen de gecontracteerde 
hoeveelheden en de reeds gefactureerde hoeveelheden (of bedragen) worden in de kolom "te 
factureren" geplaatst.  Bij regels zonder "eenheid" wordt de prijs als regelbedrag beschouwd. 
Vervolgens kunnen op regelnivo individuele mutaties worden uitgevoerd.

Regels welke reeds geheel zijn uitgefactureerd worden niet automatisch gechecked maar 
kunnen wel handmatig worden gecheckt om alsnog op de factuur te plaatsen.

In de meest rechtse kolom van de grid wordt het te factureren bedrag zichtbaar gemaakt, in 
de rechteronderhoek van de grid het totaal bedrag.
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Het tabblad met de contracthistorie ziet er als volgt uit :

De mogelijke transacties zijn :

0 = factuur

1 = verhuur

2 = verhuur (vervanging)

8 = niet beschikbaar (speciale status voor storingen e.d.)

9 = invoer contract / status

Met een dubbelklik in een regel in kolom 4 (object) of kolom 7 (factuur) wordt een venster met 
de desbetreffende informatie geopend.

De velden in de kolommen 2 (ingangsdatum), 3 (einddatum) en 5 (opmerkingen) kunnen naar 
eigen inzicht gewijzigd worden (op voorwaarde dat het contract voor wijziging geopend is).
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Via het vijfde tabblad kunnen maximaal 30 vrije rubrieken per contract worden onderhouden :

De volgende mogelijkheden zijn aanwezig :

• er kunnen maximaal 30 velden toegepast worden

• 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 "Extra11" t/m "Extra40"

• de definitie van de visuele kenmerken wordt in de parametertabel vastgelegd d.m.v. de 
parameters "xt11" t/m "xt40"

• de velden kunnen worden geplaatst in vier panels op tabblad 5, met de parameters 
"xp01" t/m "xp04" kunnen deze worden voorzien van een titel

• 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 :

• "xpanel" met de waarde 1 t/m 4

• "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
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Bevoegdheden

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

De volgende parameters zijn van toepassing :

• rnt4=x : hiermee wordt het soort relatie beperkt, b.v. "rnt4=1" wil zeggen alleen 
particulieren (personen)

• rnt5=x : hiermee wordt bij het onderhoud het type relatie beperkt, b.v. "rnt5=10 or 
15" (of "rnt5=10,15") indien er twee soorten particulieren gedefinieerd zijn en andere 
types geblokkeerd moeten worden

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

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

Bovendien is een koppeling met het factureringsprogramma gemaakt om van een contract 
direct een factuur te vervaardigen. Met de volgende extra button in de knoppenbalk kan het 
actuele contract gefactureerd worden :

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

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

Met de printfunctie kan een contract worden afgedrukt volgens het actuele afdrukmodel zoals 
dat zichtbaar is in de header van het contract. Het contract wordt in het electronisch archief 
opgeslagen onder vermelding van de verkorte naam van het contract.

Het opmaken van de contracten (of welke documentvorm dan ook, b.v. offerte) wordt 
uitgevoerd via de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele Documenten". De toegangssleutel tot 
een document-definitie kan dynamisch worden gekozen. In de parameter "rc01" 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 
afleveradres en contactpersoon), "rntobject1" (het verhuurde object), 
"rntobjmodel" (objectmodel), "rntbtwinfo" (BTW informatie), "rntcontract" (contractheader) en 
"rntcontdetail" (detailregel) zijn beschikbaar voor afdrukken. 

De volgende extra velden zijn beschikbaar :

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

w_rnt|facdatum (de dagdatum)

w_rnt|facblad (bladnummer)

w_rnt|facadres (samengesteld adres van de klant, zie AaRelatie)

w_rnt|huurperiode (opgemaakte ingangs/einddatum of huurperiode uit contract)

w_rnt|bedragexcl (regelbedrag excl. BTW)

w_rnt|bedragincl (regelbedrag incl. BTW)

w_rnt|kortingexcl (regelbedrag excl. BTW)

w_rnt|kortingincl (regelbedrag incl. BTW)

w_rnt|verkoopexcl (totaal verkoop excl. BTW)

w_rnt|verkoopincl (totaal verkoop incl. BTW)

w_rnt|borgexcl (totaal borg excl. BTW)

w_rnt|borgincl (totaal borg incl. BTW)

w_rnt|huurexcl (totaal huur excl. BTW)

w_rnt|huurincl (totaal huur incl. BTW)

w_rnt|subtotaal (subtotaal over alles, exclusief BTW)

w_rnt|subtotaal0...2 (subtotaal voor BTW-code 0 t/m 2)

w_rnt|btwbedrag (totaal bedrag BTW)

w_rnt|btwbedrag0...2 (bedrag BTW voor BTW-code 0 t/m 2)

w_rnt|totaal (totaal over alles, inclusief BTW)

w_rnt|betaalwijze (vertolking van de code betaalwijze)

w_rnt|pic1...4 (voor de adressering van maximaal 4 afbeeldingen)
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Ten behoeve van het afdrukken van de contracten of offertes zijn de volgende groepen 
gedefinieerd :

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header algemeen, elk blad

h1 Header voor adresblok (blad 1)

h2 Header voor contactpersoon (blad 1)

h3 Header referentie klant (blad 1)

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

hv Header vervolgblad incl. margins

t1 Transporteren

t2 Transport

dc Detail met contractgegevens

da Detail met afleveradres

dobj Detail met objectgegevens

d Detail algemeen

d1 Detail soort 1 (tekst)

d2 Detail soort 2 (verkoop)

d3 Detail soort 3 (borg)

d4 Detail soort 4 (huur per dag)

d5 Detail soort 5 (huur per week)

d6 Detail soort 6 (huur per maand)

dar-xxx Detail met artikelsleutel (xxx = sleutel)

dkort Detail met korting

f Footer algemeen (laatste blad)

ftv Footer totaal verkoop

ftb Footer totaal borg

fth Footer totaal huur

fb0 Footer BTW code 0

fb1 Footer BTW code 1

fb2 Footer BTW code 2

fbt Footer BTW totaal

ft Footer totaal document

ftcr Footer totaal indien credit
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De details "d", "d1" t/m "d6" en "dar-xxx" worden alle 3 geactiveerd. Hiermee moet rekening 
worden gehouden bij het samenstellen van een document, met name om dubbele informatie te 
vermijden.

De werkwijze van de afbeeldingsvelden (“w_rnt|pic1” t/m “w_rnt|pic4”) is als volgt. Bij de 
relatie waarin het logo is gedefinieerd kunnen maximaal 4 afbeeldingen voor reproductie 
worden vastgelegd. Als referentie moet "pic1", "pic2", "pic3" of "pic4" worden ingevoerd.

De voorbeelden op de volgende bladzijden worden standaard geleverd bij de installatie van 
Aadres en ItsRent. 

Het eerste voorbeeld betreft een eenvoudig contract waarbij een aantal variabelen in de tekst 
van het contract zijn ondergebracht zoals de dagprijs en de schoonmaakkosten. De overige 
variabelen worden uit de relatie, het object en het contract gehaald.

Het tweede voorbeeld maakt een uitgebreide offerte met een in principe onbeperkt aantal 
detailregels, waarbij een belangrijk deel van de headergegevens in de body (het floating part 
van het document) wordt afgedrukt via de groepen "dc" en "da". 

Met "dc" worden de contractgegevens zoals huurperiode en de beschrijvende objectgegevens 
met maatvoering en additionele faciliteiten opgemaakt. Met "da" wordt de standplaats 
weergegeven.

De echte detailgegevens worden op vereenvoudigde wijze opgemaakt via de groep "d", zonder 
gebruik te maken van het onderscheid per soort detail ("d1" t/m "d6") en het onderscheid per 
artikelsleutel.

De vervolgbladfaciliteiten en de mogelijkheden in de voet van de offerte zijn volledig 
uitgewerkt met uitzondering van de uitsplitsing van BTW laag (groep "fb1").

In het derde voorbeeld worden de mogelijkheden op detailnivo misbruikt om toch een layout 
met vaste indeling (zonder floating part) af te dwingen.

Er wordt gebruik gemaakt van de artikelsleutels welke op een vaste plaats afgedrukt moeten 
worden, mits voorzien van de exacte artikelsleutel ("sta1" t/m "sta4").

De trick is om vóór de start van elk detail, wat eigenlijk in het floating part van het document 
thuishoort, de margins te resetten naar "top=0" en "H=2900" (maximaal). Hiermee wordt 
bereikt dat datgene wat eigenlijk op een relatieve hoogte opgemaakt moet worden alsnog een 
absolute top-coördinaat verkrijgt.

NB. De berekeningen in het contract zijn alleen geldig als het contract is aangemaakt met 
factureringswijze 1 = niet automatisch. 
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Voorbeeld contract :

Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :
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Voorbeeld uitgebreide offerte :
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Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :
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vervolg :
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Tweede voorbeeld contract :
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Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :
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Speciale functies

In de huidige versie van ItsRent is één speciale functie geimplementeerd welke met "rc02=1" 
geactiveerd kan worden. Bij speciale functies worden afspraken gemaakt m.b.t. het gebruik 
van de vrije rubrieken bij objecten en contracten waarbij de betreffende rubrieken aldoende 
een vaste betekenis krijgen.

Functie 1 : contractberekening met dagen/weken en speciale tarieven

Het contractvenster ziet er als volgt uit :

Bij de aanvullende informatie krijgen de volgende contractrubrieken een vaste betekenis :

• Extra01 (xt01) : aantal contractdagen welke initieel berekend worden aan de hand van 
de ingangsdatum en de einddatum waarbij weekenddagen niet in rekening gebracht 
worden; het berekende aantal dagen kan overruled worden

• Extra03 (xt03) : aantal "speciale" dagen zoals weekenddagen en feestdagen waarop 
gewerkt moet worden

• Extra05 (xt05) : aantal "extra" dagen welke in rekening gebracht moeten worden 
vanwege bijzondere omstandigheden of extra inzet

• Extra07 (xt07) : percentage korting dat berekend wordt over de som van de dagen 
maal de daarvoor geldende tarieven; indien aanwezig wordt de korting overgenomen 
uit de relatiegegevens van de klant

• Extra21 t/m Extra30 : verhuur van accessoires, zie verder bij uitleg automatisch 
gegenereerde artikelregels
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Indien op de knop met het pictogram van de rekenmachine geklikt wordt zal een berekening 
worden gemaakt welke tot uiting komt in het detailvenster.

Indien er reeds detailregels voor het contract bestaan zal de volgende vraag gesteld worden :

Het detailvenster ziet er als volgt uit :

De artikelregels worden automatisch toegevoegd waarbij de volgende afspraken gelden :

• bij het verhuurde object worden de volgende prijzen vastgelegd :

• b01 : verhuurprijs per dag

• b02 : verhuurprijs per week

• b03 : minimum transportprijs per rit (desgewenst v.v.)

• b04 : dagprijs speciaal

• b05 : dagprijs extra
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• de berekening wordt uitgevoerd op basis van de prijzen van het oorspronkelijke object, 
niet van het vervangende object

• in artikelrecords worden basisteksten en BTW-codes gedefinieerd, de artikelen worden 
gecodeerd met artikelsoort = "verkoopartikel "

• artikelcode "aa01" wordt gebruikt voor de berekening van de "normale" huur; bij een 
periode van minder dan 5 dagen wordt berekend of een weekprijs gunstiger is dan de 
dagprijs maal het aantal dagen; de basistekst wordt gehaald uit het artikelrecord (in 
het voorbeeld "Betreft huur hoogwerker") de rest van de artikeltekst wordt aangevuld 
door de programmatuur

• artikelcode "aa01s" wordt gebruikt voor de berekening van de speciale dagen; de 
basistekst wordt gehaald uit het artikelrecord (in het voorbeeld "Toeslag feestdagen") 
de rest van de artikeltekst wordt aangevuld door de programmatuur

• artikelcode "aa01x" wordt gebruikt voor de berekening van de extra dagen; de 
basistekst wordt gehaald uit het artikelrecord (in het voorbeeld "Toeslag extra dienst") 
de rest van de artikeltekst wordt aangevuld door de programmatuur

• artikelcode "aa01k" wordt gebruikt voor de berekening van de korting; de basistekst 
wordt gehaald uit het artikelrecord (in het voorbeeld "Uw korting") de rest van de 
artikeltekst wordt aangevuld door de programmatuur

• artikelcode "aa02" wordt gebruikt voor het transport; de basistekst wordt gehaald uit 
het artikelrecord (in het voorbeeld "Transport v.v.")

• artikelcode "aa03" wordt gebruikt voor de berekening van de verzekering; de basistekst 
wordt gehaald uit het artikelrecord (in het voorbeeld "Verzekering (0 % BTW)"); de 
berekening wordt gemaakt over de som van de bruto verhuurbedragen (inclusief 
speciale en extra dagen) en een vast verzekeringspercentage dat vastgelegd wordt in 
de parameter "rc04"; indien bij de relatie in de vrije rubriek "Txt12" iets is vastgelegd 
dan wordt dit beschouwd als het verzekeringspercentage, specifiek voor die klant; 
indien bij de klant de waarde “0,01” is vastgelegd wordt geen verzekering in rekening 
gebracht

• de reeks artikelcodes "aa21b" t/m "aa30b" en "aa21d" t/m "aa30d" is gekoppeld aan de 
rubrieken "Extra21" t/m "Extra30" (vrije rubrieken op vijfde tabblad); deze artikelcodes 
zijn bedoeld voor het verhuren van accessoires op dagbasis; de artikelcodes met de 
"b"-suffix zijn bedoeld als basistarief, die met de "d"-suffix als dagtarief

• artikelcode "aa90" wordt gebruikt voor eventueel aanvullende artikelen welke zonder 
hoeveelheden bij de details aangemaakt worden; als artikel kan een artikelset gebruikt 
worden (in het voorbeeld een set welke explodeert in de artikelen "aa50", "aa51" en 
"aa52"
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Facturering

De facturering van ItsRent verloopt semi-automatisch. Alle te factureren contractregels 
worden geselecteerd, de bijbehorende contracten worden gepresenteerd in de grid. In de 
eerste kolom kunnen de gewenste contracten uit- of aan-gevinkt worden.  

Voor de niet automatisch te factureren contracten wordt de opdracht tot facturering wordt bij 
het beheer van de contracten gegeven. De automatisch periodiek te factureren contracten 
worden geselecteerd aan de hand van de “datum volgende factuur” in het contract en de 
referentiedatum. Bij het starten van de programmafunctie wordt de datum op “vandaag” gezet 
en volgt een automatische selectie. Na wijziging van de referentiedatum en/of factuurdatum 
moet de selectie geinitieerd worden met de knop “Instellen factuurdatum”.

Indien er geen factureerbare contractregels in het systeem aanwezig zijn wordt een 
foutmelding gegeven :

Vanuit de grid kan doorgeklikt (dubbelklik) worden naar contracten (kolom “contract”) en 
relaties (kolommen “klant”, “afleveradres” en “contactpersoon”). 

Systeemdocumentatie ItsRent, versie 1.75 40



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

Het factureringsprogramma mag slechts éénmaal gelijktijdig actief zijn in het netwerk, hierop 
wordt bij "Start selecteren/bewerken" gecontroleerd. Vandaar dat eventueel de volgende 
foutmelding wordt gepresenteerd :

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

De functie kan op 3 manieren worden afgesloten :

1. "Annuleer", zie hierboven

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

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

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 financieële administratie. Het 
daarbij gehanteerde debiteurnummer komt uit het relatierecord van de klant.

Indien de parameter "gr01" gevuld is met het nummer van het dagboek verkopen is er sprake 
van integratie met de grootboekadministratie en 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 detailregels van 
het contract gebruikt (grootboeknummer opbrengsten via het artikelrecord)

• als deze niet ingevuld zijn worden standaard omzetrekeningen gehanteerd welke 
worden vastgelegd in de volgende parameters :

• "gr10" voor omzet BTW code 0

• "gr11" voor omzet BTW code 1

• "gr12" voor omzet BTW code 2

• voor de BTW worden de volgende parameters toegepast :

• "gr20" voor af te dragen BTW code 0

• "gr21" voor af te dragen BTW code 1

• "gr22" voor af te dragen BTW code 2

• per boekstuk wordt gecontroleerd of de rekeningnummers in het grootboekrekening-
schema aanwezig zijn, zoniet dan wordt teruggevallen op de standaard "verschillen-
rekening"
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Het opmaken van de facturen wordt uitgevoerd via de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele 
Documenten". In de parameter "rf02" kan de toegangssleutel tot een document-definitie 
worden vastgelegd. In de parameter "rf01" 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 
afleveradres en contactpersoon), "rntbtwinfo" (BTW informatie), "rntcontract" (contractheader) 
en "rntcontdetail" (detailregel) zijn beschikbaar voor opmaken. 

De volgende extra velden zijn beschikbaar :

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

w_rnt|facdatum (de dagdatum)

w_rnt|facblad (bladnummer)

w_rnt|facadres (samengesteld adres van de klant, zie AaRelatie)

w_rnt|huurperiode (opgemaakte ingangs/einddatum of huurperiode uit contract)

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

w_rnt|bedragexcl (regelbedrag)

w_rnt|kortingexcl (regelkorting)

w_rnt|subtotaal (subtotaal over alles, exclusief BTW)

w_rnt|subtotaal0...2 (subtotaal voor BTW-code 0 t/m 2)

w_rnt|btwbedrag (totaal bedrag BTW)

w_rnt|btwbedrag0...2 (bedrag BTW voor BTW-code 0 t/m 2)

w_rnt|totaal (totaal over alles, inclusief BTW)

w_rnt|bedraggrek (bedrag g-rekening)

w_rnt|bedragnrek (bedrag normale rekening)

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

h1 Header voor adresblok (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

dc Detail met contractgegevens (b.v. voor de huurtermijn)

dca Idem voor contract met automatische periodieke facturering

dw Detail met afleveradres

dper Detail met periodegegevens

dobj Detail met objectgegevens

d Detail met uitsluitend tekst

d1 Detail zonder hoeveelheid

d2 Detail met hoeveelheid

dkort Detail met regelkorting

f Footer algemeen (laatste blad)

fb0 Footer BTW code 0

fb1 Footer BTW code 1

fb2 Footer BTW code 2

fbt Footer BTW totaal

ft Footer totaal factuur

ftc Footer totaal indien credit

fg Footer bij toepassing G-Rekening

Het voorbeeld op de volgende bladzijde wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres 
en ItsRent. 
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Bovenstaand document is tot stand gekomen m.b.v. de onderstaande Document Definitie :

Systeemdocumentatie ItsRent, versie 1.75 46



vervolg :
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Facturen per Email

Indien bij het klantadres 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 systeemdocumentatie 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 “rf03” kan een tekst t.b.v. het Email onderwerp worden vastgelegd, met de 
parameter “rf04” een tekst voor de body van de Email. De bestandsnaam van de PDF-bijlage 
kan geparametriseerd worden met de parameter “rf06”; de standaard waarde hiervan is :

Fac<<__work1|facnr>>

Een kopie van de Emails kan via BCC (Blind Carbon Copy) verzonden worden indien de 
parameter “rf05” is ingevuld. 

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

Met ItsRent "Planning contracten" kan op grafische wijze een inzicht in de planning en 
bezetting worden verkregen. Bovendien kunnen van hieruit verhuurcontracten worden 
gemaakt en beheerd. 

Het venster en de inhoud ervan kunnen met de volgende parameters bestuurd worden :

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

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

3. "plmr" : met minimum aantal zichtbare regels in de planner (standaard 40)

4. "plsc" : de scope, ofwel het aantal maanden in de planner (standaard 6)

5. "pllb" : lookback : aantal maanden "terugkijken" bij de start van de functie

De eerste maand welke getoond wordt is het aantal maanden "lookback" t.o.v. de huidige 
maand.

De algemene bediening van de planner is beschreven het document "Gebruikershandleiding 
Aadres". Verder zijn een aantal muis-acties gedefinieerd :

• dubbelklik op een verhuurobject (linker as) : toon de gegevens van het object 

• dubbelklik op een contract (in de body) : open een contractvenster voor onderhoud 

• dubbelklik op lege ruimte (in de body) : open een nieuw contract voor het object op de 
Y-as en de ingangsdatum op de X-as 

• rechtermuisklik op een verhuurobject : toon de gegevens van het object 

• rechtermuisklik op een contract : open een contractvenster voor inzage

Met de knoppen "<<" en ">>" kan een jaar achteruit, resp. vooruit gebladerd worden. 

Met "<" en ">" kan een maand achteruit, resp. vooruit gebladerd worden.
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Planning contracten, editie 2

Met ItsRent "Planning contracten, editie 2" kan op grafische wijze een inzicht in de planning 
en bezetting worden verkregen. Bovendien kunnen van hieruit verhuurcontracten worden 
gemaakt en beheerd. Het verschil met de eerste editie is dat de planning beter aan de wensen 
van de gebruiker aangepast kan worden en er meer detailinformatie getoond kan worden. De 
eerste editie heeft als voordeel dat de informatie compacter getoond kan worden.

De objecten worden per objectmodel op een separaat tabblad gepesenteerd. De agenda 
bestaat uit vier delen :

• een header met daarin de vermelding van de planningsperiode

• een verticale as met daarin de beschikbare objecten

• een horizontale as voor de tijdschaal

• een body met daarin de contracten

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

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

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

• plsc : de scope, ofwel het aantal maanden in de planner (standaard 12)

• pllb : lookback : aantal maanden "terugkijken" (standaard 6)

• plot : offset today : dagen na of vóór "vandaag" waarmee het venster opent

Via de parameter "pls1" wordt de sortering van de objecten bepaald, de standaardwaarde is : 
"objkey". Met de parameter “pls2=1” wordt aangegeven dat beëindigde contracten ook 
moeten worden weergegeven. De parameter “plcc=center” geeft aan dat de tekst in een item 
gecentreerd moet worden.
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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> : jaar terug

<F10>: maand terug 

<F11>: maand vooruit

<F12>: jaar vooruit

Gedurende de opbouw van het planbord wordt een voortgangsvenster getoond. De "refresh"-
knop (<F5>) kan worden gebruikt om de gegevens van de agenda te verversen.

De agenda kan in een viertal uitvoeringen getoond worden 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 (objecten)

• 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

• autosize : 1 = regelhoogte automatisch aanpassen bij overlappende items

• resizeall : 1 = bij handmatig wijzigen van regelhoogte veranderen alle regels

• balloonhint : 1 = toon balloonhint

• colorcurrent = kleur van de verticale balk welke de referentiedag markeert

Het programma wordt gestart met configuratie 1 (plc1); 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 rechtermuisklik op een object wordt de programmafunctie "Onderhoud objecten" 
geactiveerd met de gegevens van het desbetreffende object. Met het "verslepen" van de 
muiscursor tussen twee objecten in kan de regelhoogte vergroot of verkleind worden.

Met de parameter “plw1” kan een objectveld geadresseerd worden waarin een link met een 
website wordt opgenomen. Indien deze faciliteit gebruikt wordt en er bij een object een 
webadres is ingevuld dan wordt het object onderstreept en met blauwe tekens weergegeven. 
Met een dubbelklik kan het webadres dan geactiveerd worden.
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Reeds geplande contracten worden in de body weergegeven met :

• een trackbar (bovenste balk van een contract) in de kleur zoals aangegeven bij 
"Onderhoud objectmodellen"

• een label met de rubriek "Verkorte naam" van het contract met een achtergrondkleur 
zoals aangegeven bij "Beheer contracten"; de opmaak het van label kan beinvloed 
worden met de parameter “pls3”

• het label wordt voorafgegaan door de rubriek "Plan Icon"  van het contract voor een 
optimale herkenning

• indien de muisaanwijzer in het label geplaatst wordt, worden enkele gegevens op een 
zo compact mogelijke wijze in een "balloonhint" (boven) en een klassieke 
"tooltip" (onder) weergegeven :

(indien het verhuurobject voor een bepaald contract gewisseld is dan wordt het 
oorspronkelijke object onder het actuele object vermeld)

Een dubbelklik op een open plaats in de agenda opent de programmafunctie "Beheer 
contracten" voor een nieuw contract. Een dubbelklik in een contract opent het contract voor 
wijziging.
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Met een rechtermuisklik wordt een popup-menu geactiveerd :

Met de keuze “Snelle info contract” wordt in de header van het venster enige informatie van 
het contract getoond waaronder de huurperiode en het relatieve dagnummer van het contract. 
Dit laatste hangt dus af van de dag waarop geklikt is.

Een nieuw contract en een nieuw contractdetail kunnen worden geactiveerd in een lege plaats 
in de planner. Als voorafgaand aan de rechtermuisklik een selectie van een aantal dagen is 
gemaakt geldt die selectie als de duur van het contract. Bij het toevoegen van een detail aan 
een bestaand contract moet het gewenste contract eerst via “Snelle info” geselecteerd worden. 
Het feitelijk invoeren van de nieuwe contract of detail wordt uitgevoerd met “Beheer 
contracten”. Na het afsluiten van dat programma wordt de planner automatisch ververst.

De overige functies zijn reeds elders toegelicht.
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Als de trackbar van een contract aangeklikt wordt zal de muisaanwijzer van gedaante wijzigen 
zodat duidelijk wordt dat het contract verplaatst kan worden op voorwaarde dat de 
rechtermuisknop ingedrukt blijft. Als de uiterste linker- of rechterzijde wordt aangeklikt kan 
het contract verkleind of vergroot worden. Indien het contract daadwerkelijk verplaatst of van 
omvang gewijzigd wordt zal de eerste keer de volgende melding verschijnen :

In de knoppenbalk zijn vanaf dat moment uitsluitend de "cancel"-knop (<ESC>) en de "save"-
knop (<F6>) toegankelijk en wordt aangegeven dat een transactie actief is.

Bij elke volgende wijziging blijft de transactie actief en wordt geen melding gegeven totdat een 
"cancel" of een "save" wordt opgedragen met als resultaat de volgende meldingen :

resp.

In het eerste geval worden alle wijzigingen teruggedraaid, in het tweede geval bevestigd.

De mogelijkheid om wijzigingen direct in het planbord uit te voeren moet worden ingesteld met 
de parameter “pls5=1”.
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Bij het muteren van contracten via het planbord worden bepaalde controles uitgevoerd zoals 
beschreven bij “Beheer contracten”.

De daar genoemde “referentiedatum” is hier ook van toepassing en is zichtbaar als een geel 
gemarkeerde kolom. Deze datum kan gewijzigd worden met de menukeuze (of commando-
knop) “Wijzig referentiedatum” welke de volgende dialoog activeert :

Met de menukeuze “Ga naar referentiedatum” (of bijbehorende commandoknop) kan naar de 
laatst ingestelde datum gesprongen worden, op voorwaarde dat die datum binnen de actuele 
scope van de agenda past.

Indien een contract zonder einddatum verplaatst wordt zal worden gevraagd of de einddatum 
gefixeerd moet worden op de laatst mogelijke datum in het actuele planbord of dat de 
onbekende einddatum gehandhaafd moet worden :

 

NB. Het direct wijzigen van de gegevens van een contract via het planbord kan een conflict 
opleveren met de programmafunctie "Beheer contracten". Bij een poging tot wijziging van een 
contract via "Beheer contracten" dat reeds in bewerking is door het planbord, zal de melding 
"Contractnummer in gebruik" gegeven worden. Omgekeerd geldt een soortgelijke situatie. Eén 
van de transacties (óf het planbord óf de beheersfunctie) zal eerst afgesloten moeten worden.
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