Wings Gebruikersvelden

Wings Beheersoftware

1 Algemeen
De bedoeling van deze aanvulling is enkele voorbeelden te geven van vrije velden op
verrichtingen. Hiermee zal ook de werking van deze module worden verduidelijkt.
Gebruikersvelden kunnen aangemaakt worden voor een aantal basisbestanden. Indien er een
dergelijk veld werd aangemaakt zal dit verschijnen op een tabblad Extra in het betreffende
basisbestand.

2 Specifiek
Gebruikersvelden kunnen op klant- en leveranciersverrichtingen worden gebruikt. Deze velden
kunnen zowel in de hoofding als in de detaillijnen van de verrichtingen worden voorzien.
• Vrije velden kunnen op de documenten van de verrichtingen worden afgedrukt via
Beheer-Afdrukken en Opmaak.
• Vrije velden kunnen worden geïmporteerd in Wings bij gebruik van de WCI. (Wings
Commercial Interface).
• Vrije velden op verrichtingen zijn beschikbaar van de Wings Enterprise versie.
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3 Gebruikersvelden algemeen
3.1. Basisbestanden

Voor bepaalde ondernemingen kunnen specifieke informatieve gegevens noodzakelijk of nuttig
zijn. Om ook deze informatie te kunnen invoeren, kan je voor klanten, leveranciers, algemene
en analytische rekeningen, leveringsadressen, contacten klant en producten een aantal vrije
velden bepalen in een invoertabel.
Per fiche kan je in het betrokken basisbestand deze gegevens in een bijkomend tabblad Extra
inbrengen.

Deze informatieve gegevens kan je gebruiken bij het definiëren en afdrukken van lijsten,
rappels en als extra veld bij de afdruk van openstaande posten. Ze kunnen eveneens gebruikt
worden als filtervak of informatieve kolom bij het opzoeken van gegevens.
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Gebruikersvelden op producten bieden de bijkomende mogelijkheid om op de inventaris
het veld te kunnen gebruiken als filter en er dus op te kunnen selecteren.
Tevens kan dit gegeven als kolom worden weergegeven en op de afdruk van de
inventaris worden getoond.



Bij het definiëren van commentaren vind je de vrije velden eveneens terug in de
selectielijst ([Ctrl]+[F]).



Opm.: de vrije velden die voor algemene rekeningen gedefinieerd worden, worden
eveneens opgenomen in het tabblad Extra van de financiële rekeningen.
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3.2. Gebruikersveldgroepen producten

De gebruikersvelden voor producten kunnen verder onderverdeeld worden in
gebruikersveldgroepen. (Zie ook: Beheer-Gebruikersveldgroepen-Producten). Gewone
gebruikersvelden producten kunnen dan gekoppeld worden met deze gebruikersveldgroepen.
→

Bij het gebruik van gebruikersveldgroepen wordt er binnen het tabblad
Extra een nieuw tabblad aangemaakt per gebruikte groep. Dit tabblad
bevat dan enkel die gebruikersvelden die tot die gebruikersveldgroep
behoren.

→

In het voorbeeld zijn er twee gebruikersvelden (TD: smaak en CL:
classificatie). Beide velden werden gekoppeld aan de gebruikersveldgroep
‘TI’ (Technische informatie).
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→

In de productfiche verschijnt er nu een tabblad voor de gebruikersveldgroep
(TI) met daarop de gebruikersvelden die tot die groep behoren.

→

In de productfiche zal er ook een tabblad (Algemeen) verschijnen met
daarop de gebruikersvelden die tot geen enkele groep behoren.
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4 Gebruikersvelden op de verrichtingen







Klik op Beheer
Klik op Gebruikersvelden
Klik op Verkoopverrichtingen
of







Druk [Alt]+[E]
Druk [Alt]+[E]
Druk [V]

Gebruikersvelden kunnen op verkoop- en aankoopverrichtingen worden gebruikt.
Het scherm bestaat uit twee delen: bovenaan worden er type-velden gedefinieerd.
In de onderste schermhelft worden de vrije velden per verrichtingstabel ingegeven.
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4.1. Definitie van de type-velden

→



De Type-velden die je wilt gebruiken kun je rechtstreeks in deze tabel
ingeven. B.v. LTNR staat in dit voorbeeld voor Lotnummer.

Vrije velden op verrichtingen kunnen eveneens voorzien worden door gewoon te
verwijzen naar een reeds bestaand gebruikersveld in een basisbestand.
B.v. FOTO – verwijst naar de productentabel en hierin het veld ‘PI’, waarmee hier een

picture (Afbeelding) wordt ingegeven.
→



Indien je wilt verwijzen naar een veld uit het basisbestand moet je een
‘Ref.tabel’ selecteren. In het voorbeeld van FOTO is de referentietabel het
product. Vervolgens selecteer je een ‘Ref.veld’ in deze tabel. Het
referentieveld dat bij het product werd gedefinieerd draagt de code ‘PI’.
Dit draagt als type ‘Afbeelding’. Enkel een veld met een type aanduiding
(B.v. LTNR) is dus al voldoende om dit type over te nemen in de tabel.

Een type-veld schrappen (met de knop
definitie van een tabel-veld.

) kan enkel als dat veld niet voorkomt in de
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4.2. Definitie van de tabel-velden
Algemeen

→

Om de tabel-velden te kunnen definiëren moet je eerst de gewenste tabel
selecteren. Klik hiertoe op .
B.v. ‘Order Detail’.

→

Na het ingeven van een unieke naam kun je de velden selecteren die je op
de detaillijnen van het order wil plaatsen. Dit moeten steeds ‘Type-velden’
zijn. B.v. ‘FOTO’ (Foto) en ‘LTNR’ (Lotnummer). Het type-veld FOTO

bepaalt dus het type van het veld (Afbeelding).
→

Type-velden bieden als voordeel dat die velden op de verschillende
tabellen (Orders, leveringen; enz…) er hetzelfde uitzien.

→

Rechts op het scherm geef je de omschrijving van het tabel-veld in, in vier
talen. Deze omschrijving wordt dan de kolom-hoofding in de detaillijnen
van het order.

Enter: geeft aan dat het betrokken veld bereikbaar is door op [Enter ] te drukken.
Wijzigen: geeft aan of het veld wijzigbaar is in de verrichtingen.
Validatie: voor een tekst-veld kan ‘Verplicht’ worden geselecteerd. Het moet dan ingevuld
worden. Bij numerieke velden is de validatie ‘Positief’ (>= 0) of ‘Strikt positief’ (>0) mogelijk.
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Default waarde:
Als de verrichting aangemaakt wordt zal deze waarde worden voorgesteld, tenzij een
referentietabel werd opgegeven waaruit de waarde moet genomen worden.

B.v. Provincie
1. Default bij ingave:
Bij het ingeven van de verrichting geef je hier aan uit welke tabel de defaultwaarde voor het
veld moet genomen worden. Je kan dit ook leeg laten. In dat geval wordt de defaultwaarde
zelf genomen.
→

In het voorbeeld wordt aangegeven dat de waarde voor het veld provincie
uit de klantenfiche moet gehaald worden. Dit kan b.v. HASSELT zijn. Als je
dit leeg laat zal telkens de defaultwaarde worden voorgesteld zijnde
‘ANTWERPEN’.
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B.v. Werfleider
2. Default bij ingave:
De tweede combinatie wordt enkel gebruikt als voor de betreffende verrichting de link met de
tabel die in de eerste combinatie staat, niet bestaat.
→

In het voorbeeld wordt aangegeven dat de waarde voor het veld WL
(Werfleider) uit het leveringsadres van de klant moet gehaald worden. Als
er geen leveringsadres bestaat wordt de tweede combinatie toegepast en
wordt de waarde voor het veld werfleider uit de klantenfiche gehaald. Is
er hier niets ingevuld dan zal er ook geen waarde worden voorgesteld.

Wings Gebruikersvelden

11

Specifiek
1 Default bij bestellen
Deze selectie is enkel actief bij Order Hoofding/ Order Detail. Je geeft op van welk vrij veld de
waarde moet genomen worden bij het bestellen van een offerte.

B.v. Order Detail
In de tabel ‘Order Detail’ wordt het vrije veld ‘SN’ ingegeven. De bedoeling is dus om het
serienummer in de orderdetail over te nemen van de offertedetail.

De default bij manuele ingave werd ingesteld op ‘Product’. Hier wordt de waarde van het veld
‘SNR’ bij het product gebruikt. Bij bestelling van een offerte dienen de waarden van de
detaillijnen voor het veld ‘SN’ van de offerte te worden genomen.



Het vrij veld kan als afdrukveld gedefinieerd worden in de betreffende
documentopmaak.
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2 Default bij uitleveren
Deze selectie is enkel actief bij Levering Hoofding/ Levering Detail. Je geeft op van welk vrij
veld de waarde moet genomen worden bij het uitleveren van een order.

B.v. 1 Levering Hoofding
In de tabel ‘Levering Hoofding’ wordt het vrije veld ‘FD’ ingegeven. De bedoeling is om aan te
geven dat op deze levering een financiële korting van toepassing is.



Het gaat hier enkel om de markering (Financiële korting of niet). Dit geldt puur als
indicatie. Dit verhindert dus niet dat het veld financiële korting een waarde kan
bevatten ook als de gebruiker het veld ‘financiële korting’ niet zou aangevinkt hebben.

In dit voorbeeld werd er geen specifieke default voorzien. De gewone default van het
gebruikersveld zelf zal dan worden genomen. In het voorbeeld is enkel een aankruisvakje
waar de gebruiker aangeeft of er een financiële korting van toepassing is of niet. De bedoeling
is om achteraf een selectie te kunnen doen op alle leveringen mét een financiële korting.

B.v. Levering Hoofding aanvinken financiële korting bij ingave levering.
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→

In het voorbeeld wordt eerst gezocht op alle leveringen van de klant
Aalbrechts. Alle leveringen worden getoond.

→

Klik op de tab ‘Extra’ en vink aan ‘Fin.korting?’. Klik op de tab ‘Select’.
Enkel leveringen met financiële korting worden getoond. (Zie ook:
filtervelden in deze handleiding).
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B.v. 2 Levering Detail
In de tabel ‘Levering Detail’ wordt het vrije veld ‘AFH’ ingegeven. De bedoeling is om per
productlijn aan te geven volgens welke methode de goederen moeten geleverd/afgehaald
worden.

In dit voorbeeld werd er bij het product een gebruikersveld voorzien. Dit gebruikersveld geeft
met een keuzevak de verschillende mogelijkheden aan.
Als ‘Default bij ingave’ werd gekozen om het veld ‘AFH’ te gebruiken zoals het bij het product
werd ingevuld.
Bij ‘Default bij uitleveren’ dienen bij het uitleveren van het order de waarden van de
detaillijnen van het order overgenomen te worden op de detaillijnen van de levering.
Dit geeft het volgende resultaat:

In de detaillijnen van de levering blijkt het veld een enterveld te zijn en kan in de levering de
selectie op het veld zelf nog gewijzigd worden. Dit komt omdat voor het betreffende veld
bijkomende selecties werden meegegeven:
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Enter- en wijzigvelden

→

Naast het aanduiden van een enterveld is het ook mogelijk om het
betreffende veld op ‘Wijzigen’ te plaatsen.

→

Hiermee is de selectie zelf wijzigbaar in de verrichting, zijnde de
detaillijnen op de levering.

Wings Gebruikersvelden

16

Filtervelden voorbeelden



Door dit aan te vinken wordt aangegeven dat het betreffende veld
kan gebruikt worden om te filteren in de hoofding van de verrichting. Dit gegeven
gebruiken als filter kan dan in het zoekscherm van de betreffende verrichtingen, bij de
laadlijst, de monitor en de historieken. Er kan verder bepaald worden of het gegeven
als een kolom moet weergegeven worden op het scherm en of deze al dan niet op de
afdruk moet verschijnen.



Indien een vrij veld in een importbestand zit, kan dit ook op de detaillijn
worden geïmporteerd.



Bij het uitleveren worden orders gegroepeerd met dezelfde
eigenschap. B.v. De waarde van het veld ‘PRO’ (Provincie) is ‘Antwerpen’. Alle

orders met deze eigenschap worden gegroepeerd bij uitlevering.

B.v. Filteren op het veld ‘PRO’ (Provincie) in de hoofding van het order.

→

Binnen het zoeken van orders kan er nu gebruikt gemaakt worden van het
tabblad Extra om op het veld te kunnen filteren.
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B.v. Weergeven als kolom voor het veld ‘Provincie’ in de hoofding van het order.

→

Ook bij het leveren kan het gebruikersveld als kolom worden getoond.

→

Bij de laadlijst kan het gebruikersveld als filter worden gebruikt en als
kolom worden weergegeven bij het afdrukken.
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B.v. Gebruik als filter (tabblad extra) en weergeven als kolom voor het veld ‘Provincie’ in de

hoofding van het order op het laadvoorstel.

B.v. Op de afdruk laadlijst.
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→

Bij de monitor kan het gebruikersveld als filter worden gebruikt en als
kolom worden weergegeven.

B.v. Filterselectie op orderhoofding.

→

Bij de historiek kan het gebruikersveld als filter worden gebruikt en als
kolom worden weergegeven bij het raadplegen. Dit kan ook bij het
afdrukken.
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Groeperen bij verzamelfacturen
Deze selectie is enkel actief bij Levering Hoofding/ Levering Detail. Bedoeling is om bij het
aanmaken van verzamelfacturen Lever Hoofdingen/ Lever Details te kunnen samennemen
wanneer de waarde van het vrij veld dezelfde is.

B.v. Levering Hoofding
In de tabel ‘Levering Hoofding’ wordt het vrije veld ‘AFH’ ingegeven. De bedoeling is om per
levering aan te geven volgens welke methode de goederen moeten afgehaald worden.

Voor de verschillende leveringen zullen deze met dezelfde waarde in de hoofding voor het
veld ‘AFH’ gegroepeerd worden bij verzamelfacturen.

→

Er werden op de klant meerdere leveringen ingegeven. Bij levering
nummer 9 werd als afhaling ‘AF MAGAZIJN’ geselecteerd. Bij leveringen
nummer 10 en 11 werd als afhaling ‘FRANCO HUIS’ geselecteerd. Levering
nummer 9 wordt dus één verzamelfactuur en de leveringen nummer 10 en
11 worden gegroepeerd op een ander verzamelfactuur.
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4.3. Raadplegen/Afdrukken historieken

Algemeen
Vrije velden maken deel uit van de selectie bij het raadplegen en afdrukken van historieken.
→

In het voorbeeld wordt voor de klant AALBRECHTS de historiek van de
leveringen gevraagd maar met een selectie op het type afhaling. Zo
dienen alle leveringen te worden geselecteerd waar het type afhaling op
FRANCO HUIS werd geplaatst.
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5 Gebruik van de vrije velden in de WCI (Wings Commercial
Interface)
Voor de vrije velden werden de volgende properties gedefinieerd:
HdrUserDefinedField
LineUserDefinedField
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