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1.1. Algemeen
Statussen zijn beschikbaar vanaf Wings Enterprise. Statussen op verrichtingen laten toe
om aan een verrichting een bepaald kenmerk toe te kennen. Op basis van deze
toegekende status wordt het mogelijk allerlei selecties uit te voeren in de verrichtingen,
het raadplegen en het afdrukken.

Statussen

3

2.1. Beheer-Instellingen-Logistiek-Status
Verrichtingen
Hier heeft de gebruiker de mogelijkheid om de verrichtingen te bepalen voor dewelke
‘statussen’ kunnen worden gedefinieerd.

Laden:
Vink de verrichting(en) aan waarop een status moet worden geplaatst.

Aan te vinken indien de status moet opgenomen worden op de laadlijst.
Verzender:
De afzender van de notificatie-mails dient te worden vermeld.

Adres gebruiker:
Indien dit vakje is aangevinkt wordt aangegeven dat het adres van de Wings-gebruiker
als afzender moet worden gebruikt. (Zie Beheer-Gebruikersrechten-Logistiek-E-mail
adres)
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Weergave-Hoofding(1)

Per verrichting aangeven of ‘Status’ een verplicht en enterveld is op de respectievelijke
verrichtingsschermen.



Het is aangewezen om de betreffende velden op ‘wijzigbaar’ in te stellen, tenzij
het een vaste status betreft.
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Weergave-Hoofding(2)



Ook voor leveranciersverrichtingen werden de nodige instellingen voorzien. Deze
instellingen zijn analoog aan de instellingen voor de verrichtingen naar klanten
toe.
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PRAKTISCH
3.1. Gebruik van statussen in verrichtingen







Klik op Basis
Klik op Gebruikerstatussen
of




Druk [Alt]+[S]
Druk [Alt]+[U]



Naargelang de verrichtingen die je aankruist in de Instellingen (Zie ook: BeheerInstellingen-Logistiek-Status), kan je hier kiezen voor welk verrichtingstype je de
status wil ingeven.

B.v. Status Orders

Code:
Unieke code zelf te bepalen.
Naam:
Gekozen benaming van de betreffende status.
Aan te vinken indien deze status aan elke nieuwe verrichting mag worden toegekend.
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Aan te vinken indien elke verrichting die deze status krijgt, mag worden geblokkeerd.
 Kleur

Knoppen voor de kleurbepaling van de tekst en de achtergrond op de
overzichtsschermen. (B.v. Status in opzoeken orders).

 Notificatie-E-mail
Aan:
Je geeft aan naar wie er allemaal een mail moet worden gestuurd. In dit geval wie er
allemaal moet verwittigd worden als er een nieuwe bestelling is geplaatst.
BCC:
Mogelijkheid om een Blind Carbon Copy in te vullen.
Hier wordt het e-mail adres op het tabblad ‘Communicatie’ van de klantenfiche gebruikt.
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(*) Vestiging. Bij deze keuze zal het programma het e-mail adres gebruiken op
het tabblad ‘Communicatie’ van de vestiging. (*) Enkel als de module multistock
aanwezig is).

Om het onderwerp van de notificatie mail te kunnen ingeven kun je gebruik maken van
allerlei variabelen. Deze kun je selecteren door [Ctrl]+[F]
Aan te vinken indien je een PDF-afdruk wil toevoegen van de verrichting.



Als je een PDF-afdruk van de verrichting bij de mail wil voegen, dan moet je ook
de gewenste opmaak hiervoor aangeven op het tabblad ‘Afdrukken’.

Ook in het opstellen van het e-mail bericht kan gebruik gemaakt worden van deze
variabelen.
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Aanvinken indien je een afdruk van het order wenst. (Eventueel om het document
onmiddellijk aan iemand te kunnen meegeven.

 Notificatie-Afdrukken
Voor de afdruk van de bestelbon kun je aangeven welke opmaak je wenst. Verder kan
ook de printer, de papierbak en het aantal af te drukken exemplaren worden
geselecteerd.
Dit kan nuttig zijn als je voor deze afdruk over een speciale opmaak beschikt.
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3.1.1.



Volgorde van statussen

Door gebruik te maken van de knop
en de knoppen
en
kan je de
volgorde bepalen in dewelke de statussen moeten verschijnen in het zoekscherm.
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3.1.2.

Zoeken met behulp van statussen

Bij het opzoeken van orders via de knop
in Verrichtingen – Orders is het mogelijk om
op statussen te zoeken. In het voorbeeld worden alle orders met de status
‘goedgekeurd’ getoond.



Het zoeken via statussen verloopt voor de andere verrichtingen op een analoge
wijze.
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3.1.3.

De monitor verrichtingen en statussen

Gebruikers van de monitor verrichtingen (*) hebben eveneens de mogelijkheid om te
zoeken op statussen. In het overzicht worden deze dan in de ingestelde kleur getoond.
(*) Vanaf Wings Enterprise versie. (Zie ook: Wings Monitor handleiding).

B.v. Een overzicht van bestellingen met de status ‘Nieuw’.
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RAADPLEGEN
4.1. Statussen bij het raadplegen van lijsten

B.v. Een lijst van orders met de status ‘goedgekeurd’



Het raadplegen van lijsten van de verschillende verrichtingen werd eveneens
voorzien van statussen.
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AFDRUKKEN
5.1. Statussen bij het afdrukken van lijsten

B.v. Een lijst van orders met de status ‘goedgekeurd’



Het afdrukken van lijsten van de verschillende verrichtingen werd eveneens
voorzien van statussen.
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5.2. Statussen bij het afdrukken van te bestellen producten

Ook op deze lijst kan bij het doorbestellen van orders op de status worden geselecteerd.
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5.3. Statussen bij het afdrukken van het laadvoorstel

De laadlijst is de afdruk van het laadvoorstel. Zowel bij de Verrichting-Laadvoorstel als
bij het afdrukken van de laadlijst is de selectie op status mogelijk.
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