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ItsTrade 

Artikelprijzen van ItsTrade kunnen met dit programma, batchmatig, per artikelgroep 

en/of individueel gewijzigd worden. Dit is vergelijkbaar met uitgeschreven proces onder 

ItsClean. 

 

Prijswijzigingen ItsTrade 

• Open onder de module ItsTrade de functie ‘Prijswijzigingen ItsTrade’. 

• Maak in het geopende scherm een selectie op Artikelgroep of Van artikel t/m artikel. 

• Klik onderin op ‘Start selecteren’, zodat de grid gevuld kan worden met de 

geselecteerde artikelen. 

• De artikelen met een vinkje worden meegenomen in de bewerking. Met de 

rechtermuisknop kun je kiezen voor het selecteren of deselecteren van de alle 

artikelen. 

 

• Nu kun je op 6 verschillende manieren de prijzen wijzigen: 

o Inkoopprijs + waarde → toevoegen met welke specifiek bedrag de prijs aangepast 

moet worden. 

o Inkoopprijs * waarde → voor het vermenigvuldigen met een percentage (10% is 

dan 1,10). 

o Verkoopprijs + waarde → zelfde als inkoop, maar dan voor de verkoopprijs. 

o Verkoopprijs * waarde → zelfde als inkoop, maar dan voor de verkoopprijs. 

o Verkoopprijs = inkoopprijs + waarde. 

o Verkoopprijs = inkoopprijs * waarde. 

Let op: bij de punten 3 t/m 6 wordt rekening gehouden met de prijs inclusief of exclusief 

btw, afhankelijk van de inrichting onder parameter tv05 (Onderhoud tabellen ItsTrade). 



• Klik op ‘Start bewerken’ en de prijzen worden berekend en kunnen nog handmatig 

aangepast worden. 

Prijswijzigingen modelorders 

Het is mogelijk om in ItsTrade ‘modelorders’ aan te maken die fungeren als sjabloon voor 

andere orders bij die klant. 

• Open onder de module ItsTrade de functie ‘Prijswijzigingen modelorders’. 

• Klik onderin op ‘Start selecteren’, zodat de grid gevuld kan worden met de 

modelorders die opgemaakt zijn. 

• De artikelen met een vinkje worden meegenomen in de bewerking. Met de 

rechtermuisknop kun je kiezen voor het selecteren of deselecteren van de alle 

artikelen. 

• Deze functie biedt eveneens de mogelijkheid om de prijswijzigingen per Coderoute uit 

te voeren. 

• Vervolgens worden de prijswijzigingen die bij Prijswijzigingen ItsTrade zijn 

doorgevoerd omgezet naar de modelorders. Je kunt in deze functie dus geen 

bedragen/percentages ingegeven t.b.v. de aanpassing. Met deze functie zorg je er 

slechts voor dat de modelorders op dezelfde wijze aangepast worden. 

• Klik op ‘Wijzen prijzen’ om de prijswijzingen in die modelorders door te voeren. 

• Bij de modelorders waar dit op van toepassing was worden ‘groen’ gearceerd. 

 

 

Wijzigen verkoop- en inkoopfactuurnummering 

Voor het nieuwe jaar zal een nieuwe nummerreeks voor de verkoopfacturen van ItsTrade 

beginnen. Hiervoor dient de numerator veranderd te worden in het begin van het nieuwe 

jaar, maar in ieder geval vóór de eerste facturering in 2019 (alleen van toepassing dien 

er gebruikt gemaakt is van jaartalverwijzing in de nummering). 

• Ga naar ‘Onderhoud tabellen ItsTrade’. 

• Ga naar tabblad ‘Parameters’. 



• Verander in de regel #fac – numerator facturen de waarde door te dubbelklikken in 

deze kolom. Bijvoorbeeld 20180122 wordt dan 20190000. 

• Bevestig met Enter. 

• Dit geldt hetzelfde voor de nummering van de inkoopfacturen en orders. 

• Deze kun je aanpassen onder parameter #inf – numerator inkooporders/facturen en 

#ord – Numerator orders, dubbel op de waarde en pas deze aan. 

• Bevestig met enter. 

 

Let op: Het kan zijn dat de factuurnummering vanuit Onderhoud tabellen AaFinancieel 

geregeld is. Dan hoeft hier niets aangepast te worden. Zie hiervoor parameter cf40 

(Onderhoud tabellen ItsClean). 


