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Bij het invoeren van een nieuwe verkooporder is het mogelijk om de orderhistorie van de 

betreffende debiteur te raadplegen. 

 

 

Openen van het scherm 

De Order historie te openen op de gebruikelijke wijze met de  knop linksboven. Naast het (stuks-) 

prijsveld staat een extra knop om hetzelfde te bereiken. Deze knop ziet er uit als een loepje met een 

achterwaarts gericht pijltje als volgt :    Er is gekozen voor deze plaats omdat bij de artikelprijs 

bepaling het wenselijk kan zijn dat de historie geraadpleegd wordt alvorens een prijs voor een 

nieuwe order regel definitief vast te stellen. 

 

 
 

 

 

Het scherm dat nu verschijnt moet u in staat stellen snel antwoord te geven op vragen als :  

 

• “Wat heb ik de laatste keer voor dit artikel gerekend?” 

 

• “Welke korting heb ik gegeven?” en  

 

• “Hoeveel is toen geleverd?” 
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Automatisch zoeken 

U kunt zoeken op artikelnummer en op ordernummer of een combinatie van beide. Gebruik de knop 

Zoeken na invoer van deze variabelen. Als er al een artikelnummer in de verkooporderregel staat 

dan wordt bij het openen van het historiescherm direct en automatisch op dit artikel gezocht. 

 

Max.  aantal resultaten instellen 

Om performance redenen kunt u kiezen uit maximaal 25 (standaardinstelling), 50 of 100 historische 

regels. Dit aantal zou in vele gevallen ruim voldoende moeten zijn. 

 

Navigeren door de historie 

Ongeacht het ingestelde maximum aantal regels dat opgehaald wordt, zijn er maximaal 8 regels per 

scherm zichtbaar. De meest recente orders staan bovenaan. Met de navigatie pijlen kunt u door de 

diverse schermen “bladeren” als u meer oudere regels wilt raadplegen. 

 

Dupliceren van regels 

Als u een regel wilt gebruiken voor de nieuwe verkoop order, vink deze dan aan in de eerste kolom 

en gebruik de knop Dupliceren. De gedupliceerde informatie per regel betreft Artikelnummer, Aantal, 

Stuksprijs en Korting.  

 

Dupliceer mogelijkheden 

Voor de Stuksprijs en de Korting kunt u ook apart instellen of deze informatie enerzijds van de 

orderregel wordt overgenomen of dat anderszijds actuele waarden worden gehanteerd. De Stuksprijs 

wordt in het laatste geval van de actuele prijslijst gehaald. Hetzelfde geldt voor de Korting. 

Zowel de van toepassing zijnde Prijslijst als de debiteurspecifieke Korting zijn terug te vinden op 

diens Debiteurkaart >TAB Financieel/Fiscaal. Als er geen prijslijst van toepassing is wordt de 

(verkoop)- stuksprijs rechtstreeks van de artikelkaart gehaald. 
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Dupliceer instelling blijft bewaard 

Bij aanvang is de standaardinstelling :  

- Stuksprijs van de Prijslijst 

- Korting van de Debiteurkaart. 

 

Als u dit anders instelt, dan blijft de laatste instelling voortaan bewaard totdat u dit weer verandert. 

 

Reset knop 

De Reset knop dient om een eventuele filter selecties te verwijderen. 

 

Knop Sluiten 

Als de historie niet meer nodig is wordt het venster met de knop Sluiten gesloten en wordt het 

verkooporder invoerscherm weer actief. Controleer voor de zekerheid nog even of alle 

gedupliceerde regels ook daadwerkelijk en correct in de order zijn opgenomen. 

 

 

Als u vragen heeft over deze functie, gelieve contact op te nemen met de HelpDesk of uw 

gebruikelijke contactpersoon. 
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