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Introductie

ItsTrade is het software-systeem van AaRiverside voor verkoop administratie. ItsTrade is 
gebouwd met en draait onder besturing van Aadres. ItsTrade is geintegreerd met een aantal 
andere systemen van AaRiverside waaronder het systeem voor financiële administratie 
AaFinancieel en met het relatiebeheersysteem AaRelatie. 

ItsTrade betreft een basissysteem voor de handel/groothandel om onder andere de inkoop, 
verkoop, voorraadbeheer, facturering en financiële administratie te optimaliseren.

De programmatuur van ItsTrade is onderverdeeld in de volgende hoofdfuncties :

1. Onderhoud tabellen

2. Beheer artikelgroepen

3. Beheer artikelen

4. Artikellijsten

5. Voorraadcorrecties

6. Beheer verkooporders

7. Facturering

8. Controle voorraadwaarde

9. Artikel historie

10.Artikelhistorie per klant

11.Besteladvies

12.Genereren verkooporders

13.Afdrukken verkooporders

14.Boeken inkooporders

15.Verwerken inkooporders

16.Prijswijzigingen

17.Prijswijzigingen modelorders

Deze functies worden hieronder beschreven en geïllustreerd.

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

ItsTrade gebruikt een aantal hulptabellen : teksten voor reproductie op externe documenten, 
gegevens per eenheid, BTW-gegevens, orderstatus gegevens, voorraad-correctie 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 geïnitieerd met <DELETE>, het tussenvoegen met 
<INSERT>. Bij het toevoegen van een record (in een lege regel van de grid) moet eerst de 
code worden ingevoerd. Indien eerst een ander veld wordt geinputeerd volgt een foutmelding.

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

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

De eenheden worden o.a. gebruikt bij de artikelen.

Deze tabel spreekt voor zich, het percentage kan in twee decimalen worden vastgelegd.

Systeemdocumentatie ItsTrade, versie 1.935 5



Deze tabel bevat de mogelijke statussen van een verkooporder.

Deze tabel bevat de mogelijke voorraad correctie soorten. De kolom Bij/Af kan de waarde 0 of 
1 bevatten. 0 betekent een bijtelling, 1 betekent een vermindering.

Deze tabel bevat de mogelijke betaalwijzes. De kolom Soort kan de waarde 0 of 1 bevatten. 0 
betekent een Bankboeking, 1 betekent een Kasboeking.

Deze tabel bevat de mogelijke statussen van een inkooporder.

Deze tabel bevat de leverfrequenties:
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Beheer artikelgroepen

Met ItsTrade "Beheer artikelgroepen" kunnen de artikel groepen worden onderhouden.  

De gebruikelijke onderhouds- en navigatie-functies zijn van toepassing. De artikelgroepsleutel 
behoudt permanent de eenmaal gekozen waarde.
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Een artikelgroep bestaat uit de volgende velden:

1. Artikelgroepsleutel, maximaal 16 tekens

2. Groepnaam, maximaal 40 tekens

3. Omschrijving

4. Grootboekrekening Verkopen, Verkopen EU, Verkopen buiten EU, Prijsverschillen 
inkoop, Inkoopkosten, Kostprijs, Factuur/Goederen onderweg en Herwaardering

5. Voorraadwaarde wel/niet bijhouden. Indien niet gekozen wordt voor bijhouden 
voorraadwaarde, dient het rekeningnummer Inkoopkosten te worden gespecificeerd.

Als aanvulling op de standaard "save"-functie (<F6>) is "save-as" (<SHIFT><F6>) 
geimplementeerd. De functie kan via menukeuze, <SHIFT><F6> of een extra knop in de 
commando-balk geactiveerd kan worden :
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Beheer artikelen

Met ItsTrade "Beheer artikelen" kunnen de artikelen worden onderhouden.  
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De gebruikelijke onderhouds- en navigatie-functies zijn van toepassing. De artikelgroepsleutel 
behoudt permanent de eenmaal gekozen waarde.

Een artikel bestaat uit de volgende velden:

1. Artikelsleutel, maximaal 15 tekens

2. Omschrijving, maximaal 50 tekensp

3. Merk, maximaal 20 tekens

4. Model, maximaal 20 tekens

5. Artikelomschrijving

6. Artikelgroep (zie Beheer artikelgroepen)
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7. Eenheid (zie Onderhoud tabellen ItsTrade)

8. Leverancier (zie Relatiebeheer)

9. Artikelcode leverancier, maximaal 20 tekens

10. Levertijd

11.Gangbaar wel/niet

12. In webshop wel/niet

13.Memo

14.Foto

15.BTW-tarief inkoop, Inkoopprijs, Kostprijs, BTW-tarief EU en buiten EU

16.BTW-tarief verkoop, Verkoopprijs Excl. en Incl. BTW, BTW-tarief EU en buiten EU

17.Minimum en maximum voorraad, Bestelsignalering wel/niet, Bestelniveau en 
Minimumbestelaantal

Op tabblad “8. Extra” is ruimte gereserveerd voor de vrije velden “Extra01” t/m “Extra40”. In 
de parametertabel worden deze geadresseerd met de parameters “xa01” t/m “xa40” voor 
(“Extra01” t/m “Extra40”) en “xa91” t/m “xa94” voor de naamgeving van de 4 panels. Voor 
positionering en overige instellingen zie “Onderhoud projecten” in de documentatie van 
ItsClean.

Als aanvulling op de standaard "save"-functie (<F6>) is "save-as" (<SHIFT><F6>) 
geimplementeerd. De functie kan via menukeuze, <SHIFT><F6> of een extra knop in de 
commando-balk geactiveerd kan worden :

Een record wordt voor wijziging geopend en kan onder een andere toegangssleutel worden 
opgeslagen. Gerelateerde informatie blijft uiteraard behouden voor het oorspronkelijke record. 

Artikelen kunnen alleen verwijderd worden indien geen voorraadmutaties én geen orderregels 
van dit artikel in de database zijn opgenomen.
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Artikellijsten

Met deze programmafunctie kunnen selecties uit het artikelbestand worden uitgevoerd, de 
geselecteerde records kunnen via een werkblad gemuteerd worden en van de selectie kan via 
Flexibele Documenten een lijst vervaardigd worden.

De gewenste informatie kan door de gebruiker zelf worden gedefinieerd en worden 
onderhouden in selectieprofielen. Het venster met de te selecteren informatie ziet er als volgt 
uit:

Bij het onderhoud van de profielen zijn de gebruikelijke onderhouds- en navigatiefuncties van 
toepassing, inclusief die van dupliceren. De toegangssleutel tot een profiel is de complete 
omschrijving van het profiel. Bij het profiel kan ook een documentdefinitie worden gekozen. De
beschikbare documentdefinities worden vastgelegd via parameter “al01” (prefix van de lijsten, 
default “trdshortlist”).

De velden bij een artikel kunnen gekozen worden uit een lijst met alle velden welke 
beschikbaar zijn bij een artikel. De keuzelijsten betreffen de keuzelijsten “eenheid” en 
“artikelgroep”. De veldnaam-synoniemen van de variabele keuzelijsten en vrije velden worden 
automatisch in de lijst met velden en in de header van de resultaatgrid vertolkt. 

De breedte betreft de breedte van de kolommen in het werkblad in pixels. Indien geen breedte
wordt gespecificeerd dan geldt de waarde 100.

De “Selecteer”- en “Start update”-buttons kunnen niet gebruikt worden indien er een 
transactie geopend is.
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Als het werkblad geladen is kan een update-cyclus gestart worden met de knop “Start 
update”; de (groeps-) update kan op de gebruikelijke wijze bevestigd of geannuleerd worden 
(via de knoppenbalk).

De selectie via de keuzelijsten vindt standaard plaats via een “or”-mechanisme. Indien dit niet 
gewenst is kan in de rubriek “Extra selecties” de tekst “ and” (let op de spatie) geschreven 
worden. Tevens kunnen dan in SQL nog aanvullende selectiecriteria uitgeschreven worden. 
Indien andere variaties gewenst zijn kunnen de keuzelijsten niet gebruikt worden en moet de 
gehele selectie in SQL genoteerd worden.

De grid kan op de gebruikelijke wijze gesorteerd worden (op basis van één of meerdere 
kolommen). De initiële volgorde na selectie kan ook worden ingesteld via de rubriek 
“lijstvolgorde”.
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Met een dubbelklik in de aanwijzerkolom van de grid kan alle informatie uit het artikelrecord 
worden opgeroepen via de reguliere onderhoudsfunctie. Met een rechtermuisklik in de grid 
wordt een popupmenu geactiveerd :

Als er sprake is van een kolom met numerieke gegevens kan een cell of de gehele kolom 
rekenkundig bewerkt worden zoals beschreven in de systeemdocumentatie van Aadres.

Het resultaat van de selectie kan via Flexibele Documenten opgemaakt en afgedrukt worden. 
Met de standaard print-button wordt deze functie geactiveerd. De documentdefinitie 
“trdshortlistexample” wordt bij installatie van de software als voorbeeld toegevoegd. 

Alle velden uit de tabellen “trdartikel” (werknemer) en “trdconvrule” (selectieprofiel) zijn 
beschikbaar voor opmaken. In het veld “__work1|rowcount” wordt het aantal geselecteerde 
records weergegeven. 

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

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header

d Detailgegevens

f Footer voor de recordteller

Het volgende voorbeeld wordt standaard geleverd bij de installatie van Aadres en ItsTrade. 
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De bijbehorende document definitie is de volgende :

Importfunctie
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Het programma kan ook gebruikt worden voor de import van artikelen vanuit een spreadsheet.
De kolommen worden opgezet als ware het voor het vervaardigen van een lijst, eventuele 
standaardwaarden kunnen via de keuzelijsten worden ingesteld.

Via een popupmenu in de grid van tabblad 1 kan de updatemode gewijzigd worden in 
importmode :

De “Start update”-button wordt gewijzigd in “Start import” en na het indrukken van deze knop 
kunnen de gegevens met <CTRL><V> in de grid gekopieerd worden. Desgewenst kunnen nog 
handmatig correcties aangebracht worden welke afgesloten worden met de standaard “save”-
button (<F6>). Eventuele fouten worden gemeld en de cell met foutieve inhoud wordt 
geselecteerd.

Bij het inlezen worden de volgende controles uitgevoerd :

 standaard validatie (numeriek, lengte etc.)

 waarde van de eenheid, leverancier en de artikelgroep

 uniciteit toegangssleutel van het artikel
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Voorraad correcties

Na het starten van dit programma wordt het onderstaande scherm gepresenteerd en kan men 
kiezen uit 2 mogelijkheden:

1. De groepsgewijze aanpak d.m.v. de “Start selecteren” button

2. De handmatige aanpak d.m.v. de “Start handmatig” button

Voor elke aanpak dient men een voorraad-correctie-soort “Srt Cor.” en omschrijving te 
specificeren.

1. Groepsgewijze aanpak

Bij deze aanpak wordt een groep artikelen, “Art. Grp”, geselecteerd (geen selectie betekent 
alle artikelen) en de onderstaande gegevens op het scherm gepresenteerd:

 artikelnummer

 korte artikelomschrijving

 voorraad

 gereserveerd

 correctie

 soort correctie 
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Op de detailregel kan de “Correctie” en de “Soort correctie” worden aangepast. Indien de 
groep is afgewerkt kunnen de mutaties worden verwerkt door de “Verwerken correcties” 
button te activeren. M.b.v. de button “Annuleer” worden geen wijzigingen doorgevoerd en kan 
opnieuw begonnen worden.
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Handmatige aanpak

Bij deze aanpak dient men elk artikel in de kolom “Artikelnummer” zelf te selecteren.

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 :

De presentatie en verdere afwikkeling is gelijk aan die van de “Groepsgewijze aanpak” (zie 
hierboven).
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Beheer verkooporders

Met ItsTrade "Beheer verkooporders" kunnen de orders, betrekking hebbende op de verkopen
worden onderhouden. 

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

 Orderheader met globale gegevens voor de order

 Orderdetails met alle detailgegevens voor de order

 Extra door de gebruiker te selecteren rubrieken

In de titlebar van het window worden de klantnaam en het ordernummer van de order 
getoond.

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

Bij het navigeren naar een volgende of vorige relatie of order wordt de lijst met orders  
automatisch gevuld (sortering naar ouderdom, jongste bovenaan) en wordt de order met het 
hoogste nummer geselecteerd. Van de geselecteerde order 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.
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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   
orderbeheer 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".

Bestaande orders kunnen worden geselecteerd uit de lijst aan de rechterkant. Een 
enkelvoudige klik selecteert de order en laat de gegevens zien, een dubbele klik opent de 
order voor wijziging. Overigens wordt bij het starten van de programmafunctie de laatst 
gebruikte order automatisch geselecteerd en gepresenteerd.

Met behulp van de editbox met label "Ordernummer" (rechtsboven) kan direct uit een lijst met 
orders geselecteerd worden (dubbelklik). Om de omvang van de lijst te beperken kan een filter
worden toegepast op orders met een speciale status. Het volgende dialoogvenster wordt 
gepresenteerd :
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Bij het aanmaken van een nieuwe order 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 order wordt er vanuit gegaan dat het systeem een nieuw 
ordernummer moet  uitreiken (vanuit het parameterrecord met code "#ord"). Het 
ordernummer kan niet gewijzigd worden.

De meeste rubrieken uit de orderheader zijn voor algemeen gebruik en voor reproductie op 
documenten zoals pakbon en factuur.

De volgende rubrieken behoeven enige toelichting :

 Orderstatus, indien een order de status “Orderstatus na facturering” heeft (zie 
Onderhoud tabellen ItsTrade) kan deze niet meer gewijzigd worden.

 Betalingsmethode, deze kan zijn:

 factuur

 incasso

 éénmalige machtiging

 contant

 contant per pin

 Leverfrequentie, mogelijke waardes zijn: 1, 2, 3, 4, 6 en 12.

 Korting, dit percentage wordt meegenomen naar de orderregels.

 Btw type: Binnenland, Binnen EU of Buiten EU.

 Besteld door, hier kan een medewerker worden geselecteerd.

 Project en Projectdetail.

 De panelen Factuuradres en Afleveradres worden op dit moment nog niet gebruikt.
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Het tabblad met de detailgegevens ziet er als volgt uit:

Er kunnen 2 soorten detailregels worden toegevoegd: een tekstregel en een artikelregel. De 
tekstregel wordt geselecteerd door de button:

Bij het toevoegen van een artikelregel (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 :
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Indien bij het invoeren van een artikelcode eerst een “.” of “,” (zie Onderhoud tabellen 
ItsTrade, parameter tv04 en tv06) wordt ingevoerd, wordt niet op artikelnummer maar op 
OmschrijvingKort c.q. Artikelcode leverancier gezocht. 

Het verwijderen van een orderregel wordt geinitieerd met <DELETE> en gevolgd door een 
vraag om bevestiging, het tussenvoegen met <INSERT>. 

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

De rubrieken omschrijving, leverdatum, hoeveelheid, prijs excl. of incl. BTW (zie Onderhoud 
tabellen ItsTrade, parameter tv05), eenheid, korting en code BTW kunnen naar eigen inzicht 
worden gewijzigd.

In de één na laatste kolom van de grid wordt het te factureren bedrag zichtbaar gemaakt, in 
de rechteronderhoek van de grid het totaal bedrag.

Op tabblad “3. Extra” is ruimte gereserveerd voor de vrije velden “Extra01” t/m “Extra40”. In 
de parametertabel worden deze geadresseerd met de parameters “xb01” t/m “xb40” voor 
(“Extra01” t/m “Extra40”) en “xb91” t/m “xb94” voor de naamgeving van de 4 panels. Voor 
positionering en overige instellingen zie “Onderhoud projecten” in de documentatie van 
ItsClean.

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

De factureringsfunctie wordt gestart, de actuele order 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.

Orders welke reeds gefactureerd zijn kunnen niet worden gewijzigd. (Order status na 
facturering, zie Onderhoud tabellen)

Orders met een status “ingevoerd” kunnen worden verwijderd. Dit geldt zowel voor de header 
als de detailregels. (Order status na invoeren, zie Onderhoud tabellen)

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

De parameters tv08 (Verkoop order na afdruk bewaren bij relatie (0=nee, 1=ja)), tv09 (Artikel
filter m.b.t. Verkooporderdetail) en tv10 (Max. aantal modellen per klant/werkadres 
(0=onbeperkt, 1=1 model)) kunnen worden gebruikt om dit programma verder aan te sturen.
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Een voorbeeld van de tv09 parameter is:

,filter="artikelnummer in (select artikelnummer from trdartikel where actief=1)"

Met behulp van dit filter worden alleen de gangbare artikelen gepresenteerd.
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Documenten

Met de printfunctie kan een order worden afgedrukt volgens het actuele afdrukmodel zoals dat 
zichtbaar is in de header van de order. De order wordt in het electronisch archief opgeslagen 
onder vermelding van de verkorte naam van de order. Middels de parameter “tv08”, waarde 
“0” of “1” kan aangegeven worden of het document aan de relatie moet worden gekoppeld. Zie
tabblad Documenten en afbeeldingen bij Relatiebeheer.

Het opmaken van de orders (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 "tv03" 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 
factuuradres en contactpersoon), "trdbtwinfo" (BTW informatie), "trdvrkorder" (orderheader) 
en "trdvrkordetail" (detailregel) zijn beschikbaar voor opmaken. 

De volgende extra velden zijn beschikbaar :

w_tr  d|logo (voor de adressering van het eigen logo)

w_trd|facdatum (de datum)

w_trd|facblad (bladnummer)

w_trd|facadres (samengesteld adres van de klant)

w_trd|subtotaal (subtotaal over alles, exclusief BTW)

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

w_trd|btwbedrag (totaal bedrag BTW)

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

w_trd|totaal (totaal over alles, inclusief BTW)

w_trd|bedragkort (nettobedrag per orderregel)
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Ten behoeve van het afdrukken van de orders of offertes zijn de volgende groepen 
gedefinieerd :

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header, elk blad

h1a Header voor adresblok indien geen afleverid

h1b Header voor adresblok indien afleverid

H1c Naam + Telefoon indien contactid

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

hv Header vervolgblad incl. margins

t1 Transporteren

t2 Transport

d1 Detail

dt Detail, alleen omschrijving

f Footer (laatste blad)

fb0 Footer BTW code 0

fb1 Footer BTW code 1

fb2 Footer BTW code 2

fbt Footer BTW totaal

ft Footer totaal document

ftc Footer totaal indien credit
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Facturering
De facturering van ItsTrade verloopt semi-automatisch. Alle orders welke voldoen aan de 
parameter “tf03” (“Order statussen voor facturering”, zie onderhoud tabellen) worden 
gepresenteerd in de grid, in de eerste kolom kunnen de gewenste factureren aangevinkt 
worden. De facturering zal indien het veld “CodeFactuur” (relmain) ongelijk is aan 0, trachten 
orders te verzamelen en deze op één factuur te plaatsen. Alleen orders waarvan de KlantId én 
de AfleverId én de ContactId én de BTWtype (binnenland, binnen EU en buiten EU) gelijk zijn 
komen hiervoor in aanmerking. Afwijken hiervan is mogelijk. (zie Onderhoud tabellen ItsTrade,
parameter tf07). Indien men bij een wisselend afleveradres toch wil verzamelen, dient bij deze
parameter de veldnaam “AfleverId” te worden verwijderd.

De presentatie van het orderbedrag kan worden uitgeschakeld d.m.v. de parameter “tf06” met
de waarde “N” (“Presenteren orderbedrag”, zie onderhoud tabellen).

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

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

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

De keuze van de te factureren orders kan ook via een popupmenu gemaakt worden, bovendien
kan via het menu inzage in een order verkregen worden:
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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 ItsTrade" 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 !

Als alternatief kan de overeenkomstige numerator van AaFinancieel gebruikt worden.

Daarvoor moet de parameter “tf13=1” worden gezet.

Van een gefactureerde order wordt de orderstatus gewijzigd in de waarde van de parameter 
“tf04” (Order status na facturering, zie Onderhoud tabellen).

Tijdens de facturering wordt informatie aangemaakt t.b.v. de financiële administratie. 

Per factuur wordt een openstaande post debiteuren aangemaakt. Het daarbij gehanteerde 
debiteurnummer komt uit het relatierecord van de klant.

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 :
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 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 artikelgroepen 
gebruikt

 voor de BTW wordt de informatie uit de tabel trdbtwinfo gebruikt (zie Onderhoud 
tabellen ItsTrade)

Het opmaken van de facturen wordt uitgevoerd via de standaard Aadres-faciliteit "Flexibele 
Documenten". In de parameter "tf02" kan de toegangssleutel tot een document-definitie 
worden vastgelegd. In de parameter "tf01" 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 
factuuradres en contactpersoon), "trdbtwinfo" (BTW informatie), "trdvrkorder" (orderheader),  
“trdartikel” (artikelrecord), “trdartgrp” (artikelgroeprecord) en "trdvrkorddetail" (detailregel) 
zijn beschikbaar voor opmaken. 

De volgende extra velden zijn beschikbaar :

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

w_trd|facdatum (de factuurdatum)

w_trd|facblad (bladnummer)

w_trd|facadres (samengesteld adres van de klant)

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

w_trd|subtotaal (subtotaal over alles, exclusief BTW)

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

w_trd|btwbedrag (totaal bedrag BTW)

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

w_trd|totaal (totaal over alles, inclusief BTW)

w_trd|bedragkort (nettobedrag per orderregel)

w_trd|totaalkorting (bedrag per factuur, negatief)

Toelichting op de adressering van de factuur (w_trd|facadres) :

 er wordt altijd gestart met de naam van de klant, eventueel aangevuld met de 
toevoeging daarop (NaamExtra)

 normaliter worden de overige adresseringsgegevens van de klant gebruikt en afgedrukt
via de groep "h1a"

 de overige adresgegevens bestaan uit het adres, postcode en plaats; indien er 
correspondentiegegevens bestaan dan zullen deze gebruikt worden

 indien er expliciet een contactpersoon voor de order definieerd is dan wordt deze voor  
opmaken aangeboden via de groep "h2"

 de adressering komt tot stand via de standaardmethode van AaRelatie, zie de 
desbetreffende documentatie (met name parameter “ahcd”)
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Ten behoeve van het opmaken van de facturen zijn de volgende groepen gedefinieerd :

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header algemeen, elk blad

h1a Header voor adresblok (blad 1)

h2 Header voor contactpersoon (blad 1)

dw Header indien afleverid in orderheader opgenomen

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

hv Header vervolgblad incl. margins

t1 Transporteren

t2 Transport

d1 Detail

dt Detail, alleen omschrijving

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
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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. Ook bij de verkooporder kan een Email-adres worden 
opgenomen. Indien bij zowel het klantadres als de verkooporder een Email-adres is 
opgenomen, zal het laatste worden gebruikt. 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 (voorbeeld betreft facturering ItsClean):

Er zijn twee resultaten mogelijk:

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

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

Via de parameter “tf08” kan een tekst t.b.v. het Email onderwerp worden vastgelegd, met de 
parameter “tf09” een tekst voor de body van de Email. De bestandsnaam van de PDF-bijlage 
kan geparametriseerd worden met de parameter “tf11”; de standaard waarde hiervan is:

Fac<<__work1|facnr>>

Een kopie van de Emails kan via BCC (Blind Carbon Copy) verzonden worden indien de 
parameter “tf10” is ingevuld. Indien de parameter “tf12” gevuld is zal de factuur aan het daar 
vermelde Email-adres gezonden worden indien bij de order of bij de klant geen Email-adres is 
geregistreerd. De waarde zal dan i.h.a. gelijk zijn aan die van de parameter “tf10”. Parameter 
tf15 kan gebruikt worden om facturen met als eindbedrag 0,00 (bijvoorbeeld 
verbruiksfacturen) niet te e-mailen.

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

Met behulp van dit programma kan de huidige voorraadwaarde naar een aantal inzichten 
worden gepresenteerd. 

Na activeren van de button “”Start selecteren” worden de onderstaande velden  
gepresenteerd:

 artikelnummer

 omschrijving

 aantal in voorraad

 aantal gereserveerd

 inkoopprijs, kostprijs of verkoopprijs afhankelijk van de selectie

 voorraadwaarde tegen inkoopprijs, kostprijs of verkoopprijs, afhankelijk van de selectie
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Indien geen artikelgroep wordt selecteerd, worden alle artikelen gepresenteerd.

Door de checkbox “Groeperen” te activeren worden de resultaten, gegroepeerd per 
artikelgroep, gepresenteerd.
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Indien een artikelgroep wordt selecteerd is de presentatie als volgt:

Met groeperen:
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Artikel historie

Met behulp van dit programma kunnen de verkooporder detailregels per artikel worden 
gepresenteerd. Naast ingave van het artikelnummer kan nog een filter op orderstatus worden 
ingesteld. Na presentatie van de informatie in de grid kan d.m.v. een klik op de naam van de 
kolom, naar behoefte worden gesorteerd. Indien men klikt op een regel in de grid verschijnt 
een pop-up welke de mogelijk geeft om van de desbetreffende regel extra informatie van de 
order, relatie of artikel te presenteren.

Systeemdocumentatie ItsTrade, versie 1.935 38



Artikel historie per klant

Met behulp van dit programma kunnen de verkooporder detailregels per klant worden 
gepresenteerd. Naast ingave van het artikelnummer kan nog een filter op orderstatus worden 
ingesteld. M.b.v. Het selectievak “Uniek” kunnen aleen de unieke artikelen worden 
gepresenteerd. Na presentatie van de informatie in de grid kan d.m.v. een klik op de naam 
van de kolom, naar behoefte worden gesorteerd. Indien men klikt op een regel in de grid 
verschijnt een pop-up welke de mogelijk geeft om van de desbetreffende regel extra 
informatie van de order, relatie of artikel te presenteren.

Systeemdocumentatie ItsTrade, versie 1.935 39



Besteladvies

Met behulp van dit programma worden de artikelen gepresenteerd waarvan de voorraad onder 
de minimum voorraad ligt. Er kan een filter op artikelgroep en leverancier worden ingesteld. 
Na presentatie van de informatie in de grid kan d.m.v. een dubbelklik op het artikelnummer of 
leverancier detailinformatie worden verkregen. Alleen artikelen waarvan het veld 
“Bestelsignalering” is aangevinkt en de voorraad kleiner is dan de minimumvoorraad (zie tab 5
bij Beheer artikelen) worden gepresenteerd.
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Genereren verkooporders

Met behulp van dit programma kunnen aan de hand van verkooporder-modellen verkooporders
worden gegenereerd. Een verkooporder-model is een verkooporder met als orderstatus de 
waarde van parameter “tv07” (orderstatus voor model). 

Na de start van het programma kunnen 2 waardes worden ingevoerd:

1. Coderoute. Indien ingevoerd, worden alleen relaties geselecteerd met deze coderoute. 
Indien sprake is van een afwijkend aflever-adres wordt deze coderoute gehanteerd.

2. Leverdatum. Indien ingevoerd, wordt dit de leverdatum van de gegenereerde 
verkooporder. Indien geen leverdatum wordt opgegeven, wordt de leverdatum van de 
gegenereerde verkooporder berekend.

Na gekozen te hebben voor “Start selecteren/bewerken” worden alle verkooporder-modellen 
welke aan de selectie(s) voldoen, in de grid gepresenteerd. Indien aanwezig wordt van elk 
model de laatst gegenereerde (leverdatum) verkooporder gepresenteerd.

Na presentatie zijn de volgende keuzes mogelijk na rechts klikken in een cel:

1. “Selecteer alle orders”

2. “Deselecteer alle orders”

3. “Info relatie”

4. “Info order”

5. “Info model order”
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Nadat de grid-werkzaamheden zijn afgerond kan één van de volgende keuzes worden 
gemaakt:

1. “Annuleren selecteren/bewerken”. Er kunnen nu nieuwe selecties worden ingegeven.

2. “Genereer orders”

Toelichting op het genereren van verkooporders:

1. De order krijgt de status welke is opgenomen in parameter “tv04”

2. De allereerst gegenereerde verkooporder krijgt als leverdatum: indien ingevoerd, de 
leverdatum óf indien parameter “bb01” de waarde “0” heeft, de leverdatum uit de 
modelorder óf indien “bb01” de waarde “1” heeft, de leverdatum uit de modelorder + 
interval. Indien sprake van een tweede order of verder, wordt de ingevoerde 
leverdatum gebruikt óf de leverdatum uit de laatste verkooporder + interval.

3. De orderdatum is de systeemdatum

Indien na het genereren van de verkooporders de Load/Refresh button of de F5 toets wordt 
geactiveerd, worden de gegenereerde verkooporders gepresenteerd.
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Afdrukken verkooporders

Met behulp van dit programma kunnen verkooporders worden afgedrukt. De volgende selecties
zijn mogelijk:

1. Van en t/m coderoute

2. Van en t/m leverdatum

3. Leverfrequentie

4. Document definitie

Alle verkooporders die aan de selectie voldoen worden in een grid gepresenteerd. Buiten 
bovengenoemde selecties, moet de orderstatus van de verkooporder overeenkomen met de 
parameter ba01 (zie Onderhoud tabellen ItsTrade). De gebruiker kan op de gebruikelijke wijze 
de grid met een muisklik op de gewenste kolom (of kolommen) omsorteren. Op de grid-regels 
zijn de volgende bewerkingen mogelijk:

1. Selecteer of deselecteer alle orders

2. Info relatie

3. Info order
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Nadat de grid-werkzaamheden zijn afgerond kan één van de volgende keuzes worden 
gemaakt:

1. Afdrukken verkooporders

2. Proef

3. Wijzig selecties

De beschikbare documentdefinities worden vastgelegd via parameter “ba03” (prefix van de 
verkooporderdefinitie, default “trdvorder”). In de parameter "ba02" 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").
Voor het opmaken van de verkooporder en veldgebruik zie: Facturering.
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Boeken inkooporders

Met ItsTrade "Boeken inkooporders" kunnen de orders, betrekking hebbende op de inkopen 
worden onderhouden. 

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

 Orderheader met globale gegevens voor de order

 Orderdetails met alle detailgegevens voor de order

 Extra door de gebruiker te selecteren rubrieken

In de titlebar van het window worden de klantnaam en het ordernummer van de order 
getoond.

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

Bij het navigeren naar een volgende of vorige relatie of order wordt de lijst met orders  
automatisch gevuld (sortering naar ouderdom, jongste bovenaan) en wordt de order met het 
hoogste nummer geselecteerd. Van de geselecteerde order 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 separate contactpersoon
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Bij alle twee 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" 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   
orderbeheer teruggekoppeld.

Bestaande orders kunnen worden geselecteerd uit de lijst aan de rechterkant. Een 
enkelvoudige klik selecteert de order en laat de gegevens zien, een dubbele klik opent de 
order voor wijziging. Overigens wordt bij het starten van de programmafunctie de laatst 
gebruikte order automatisch geselecteerd en gepresenteerd.

Met behulp van de editbox met label "Ordernummer" (rechtsboven) kan direct uit een lijst met 
orders geselecteerd worden (dubbelklik). Om de omvang van de lijst te beperken kan een filter
worden toegepast op orders met een speciale status. Het volgende dialoogvenster wordt 
gepresenteerd :
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Bij het aanmaken van een nieuwe order wordt uitgegaan van de gekozen relatie. Desgewenst 
kunnen bij aanmaken of wijzigen een contactpersoon vanuit de gerelateerde relaties worden 
gekozen. Daarvoor wordt een speciale dialoog opgestart :

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

De meeste rubrieken uit de orderheader zijn voor algemeen gebruik en voor reproductie op 
documenten.
De volgende rubrieken behoeven enige toelichting :

 Orderstatus, indien een order de status “Orderstatus na verwerking” heeft (zie 
Onderhoud tabellen ItsTrade) kan deze niet meer gewijzigd worden.

 Betalingsmethode (zie Onderhoud tabellen ItsTrade).

 Korting, dit percentage wordt meegenomen naar de orderregels.

 Het paneel Factuuradres.

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 :
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Indien bij het invoeren van een artikelcode eerst een “.” of “,” (zie Onderhoud tabellen 
ItsTrade, parameter tv04 en tv06) wordt ingevoerd, wordt niet op artikelnummer maar op 
OmschrijvingKort c.q. Artikelcode leverancier gezocht. 

Het verwijderen van een orderregel wordt geinitieerd met <DELETE> en gevolgd door een 
vraag om bevestiging, het tussenvoegen met <INSERT>. 

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

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

Op tabblad “3. Extra” is ruimte gereserveerd voor de vrije velden “Extra01” t/m “Extra40”. In 
de parametertabel worden deze geadresseerd met de parameters “xc01” t/m “xc40” voor 
(“Extra01” t/m “Extra40”) en “xc91” t/m “xc94” voor de naamgeving van de 4 panels. Voor 
positionering en overige instellingen zie “Onderhoud projecten” in de documentatie van 
ItsClean.
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Orders welke reeds verwerkt (Verwerken inkooporders ItsTrade) zijn kunnen niet worden 
gewijzigd. (Order status verwerking, zie Onderhoud tabellen)

Orders met een status “ingevoerd” kunnen worden verwijderd. Dit geldt zowel voor de header 
als de detailregels. (Order status na invoeren, zie Onderhoud tabellen)

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

Met de printfunctie kan een order worden afgedrukt volgens het actuele afdrukmodel zoals dat 
zichtbaar is in de header van de order. De order wordt in het electronisch archief opgeslagen 
onder vermelding van de verkorte naam van de order. Middels de parameter “ti06”, waarde 
“0” of “1” kan aangegeven worden of het document aan de relatie moet worden gekoppeld. Zie
tabblad Documenten en afbeeldingen bij Relatiebeheer.

Het opmaken van de orders (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 "ti02" 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), "relmainclone" (relatierecord factuuradres 
en contactpersoon), "trdbtwinfo" (BTW informatie), "trdinkorder" (orderheader) en 
"trdinkordetail" (detailregel) zijn beschikbaar voor opmaken. 

De volgende extra velden zijn beschikbaar :

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

w_trd|facdatum (de datum)

w_trd|facblad (bladnummer)

w_trd|facadres (samengesteld adres van de relatie)

w_trd|  subtotaal (subtotaal over alles, exclusief BTW)

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

w_trd|btwbedrag (totaal bedrag BTW)

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

w_trd|totaal (totaal over alles, inclusief BTW)

w_trd|bedragkort (nettobedrag per orderregel)
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Ten behoeve van het afdrukken van de orders of offertes zijn de volgende groepen 
gedefinieerd :

Groep Omschrijving en bijzonderheden

h Header, elk blad

h1a Header voor adresblok indien geen afleverid

H1c Naam + Telefoon indien contactid

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

hv Header vervolgblad incl. margins

t1 Transporteren

t2 Transport

d1 Detail

f Footer (laatste blad)

fb0 Footer BTW code 0

fb1 Footer BTW code 1

fb2 Footer BTW code 2

fbt Footer BTW totaal

ft Footer totaal document

ftc Footer totaal indien credit
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Verwerken inkoopfacturen
De verwerking van ItsTrade inkooporders verloopt semi-automatisch. Alle orders welke 
voldoen aan de parameter “ti03” (“Order statussen voor verwerking”, zie onderhoud tabellen) 
worden gepresenteerd in de grid, in de eerste kolom kunnen de gewenste orders aangevinkt 
worden. 

Indien er geen verwerkbare orders in het systeem aanwezig zijn wordt een foutmelding 
gegeven :

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

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

De keuze van de te verwerken orders kan ook via een popupmenu gemaakt worden, 
bovendien kan via het menu inzage in een order verkregen worden:
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De functie kan op 3 manieren worden afgesloten:

1. "Annuleer", zie hierboven

2. "Start verwerken", de mutaties worden in de database doorgevoerd

Van een verwerkte order wordt de orderstatus gewijzigd in de waarde van de parameter “ti04”
(Order status na verwerking, zie Onderhoud tabellen).

Tijdens de verwerking wordt informatie aangemaakt t.b.v. de financiële administratie. 

Per order wordt een openstaande post crediteuren aangemaakt. Het daarbij gehanteerde 
crediteurennummer komt uit het relatierecord van de leverancier.

Indien de parameter "gr04" gevuld is met het nummer van het dagboek inkopen wordt tevens 
een boekstuk per factuur aangemaakt.

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

 het boekstuknummer wordt verkregen middels de numerator van het dagboek inkopen

 de boekdatum is gelijk aan de boekdatum van het selectie-scherm

 het betalingskenmerk is gelijk aan het betalingskenmerk van de order

 de boekstukomschrijving wordt samengesteld uit de gegevens van de relatie

 het totale factuurbedrag wordt credit geboekt

 bij de tegenboekingen worden de grootboekrekeningnummers uit de artikelgroepen 
gebruikt

 voor de BTW wordt de informatie uit de tabel trdbtwinfo gebruikt (zie Onderhoud 
tabellen ItsTrade)
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Prijswijzigingen
Met behulp van dit programma kunnen de artikelprijzen worden aangepast. 

Met behulp van de button “Selecteren” en een artikelgroep óf van artikel en t/m artikel kunnen
een x aantal artikelen worden geselecteerd voor prijswijzigingen. Ook kan d.m.v. het aan- of 
afvinken (ook rechtsklik en selecteer of deselecteer) een artikel wel of niet een prijswijziging 
laten ondergaan. 

Het bewerken van de artikelen wordt gestart m.b.v. de button “Start bewerken”. Dit kan alleen
als reeds een bewerking en waarde zijn opgegeven. De onderstaande bewerkingen zijn 
mogelijk:

1. inkoopprijs + waarde

2. inkoopprijs * waarde

3. verkoopprijs + waarde

4. verkoopprijs * waarde

5. verkoopprijs = inkoopprijs + waarde

6. verkoopprijs = inkoopprijs * waarde

Bij punt 3 t/m 6 wordt steeds rekening gehouden met de prijs inclusief of exclusief BTW.

Na activeren van “Start bewerken”  worden de nieuwe prijzen berekend en kan deze ook nog 
handmatig worden aangepast.
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Na een eventuele aanpassing en verificatie kunnen d.m.v. de button “Wijzig prijzen” de 
prijswijzigingen worden doorgevoerd. De button “Annuleer” kan gebruikt worden om alle 
bewerkingen te annuleren.
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Prijswijzigingen modelorders
Met behulp van dit programma kunnen de artikelprijzen in de modelorders worden aangepast.

Na activeren van de button “Start selecteren bewerken” en specificatie van een eventuele 
coderoute worden de modelorders welke in aanmerking komen voor een prijswijziging op het 
scherm gepresenteerd. D.m.v. het aan- of afvinken kan men een modelorder wel of niet een 
prijswijziging laten ondergaan.

D.m.v. het rechtsklikken op een regel zijn de onderstaande opties mogelijk.

Na activering van de button “Wijzigen prijzen” worden de prijswijzigingen doorgevoerd. De 
button “Annuleren selecteren/bewerken” maakt alle bewerkingen ongedaan.
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