LUCAS® - H i s t o r i e k
Versie 6.03.10
•
•
•
•

Bij het opstarten van Lucas wordt een ‘Tip van de dag’ weergegeven als
geheugensteuntje. Deze tips kunnen ten allen tijde opgeroepen worden door ‘Help –
Tip van de dag’ aan te klikken.
In het gehele pakket is een nieuwe funktietoets bijgekomen, nl. <Shift-F12>. Deze
funktie geeft u een voorstelling van een jaarkalender, maar zal in de toekomst
uitgebreid worden voor verdere toepassingen.
Op een combobox kan je nu de gebruikelijke windows-toest <F4> gebruiken om alle
gegevens te bekijken. Je hoeft dus niet meer met uw cursor op het zwarte driehoekje te
klikken.
In de meeste programma’s waar een combobox voor een leveringsadres staat, wordt
deze opgevuld met ‘Naam klant & Gemeente’. De keuze van een leveringsadres wordt
hierdoor vergemakkelijkt, maar de layout van de schermingave is ietsje veranderd.

•

Ingave personalia :
o De URL-knop brengt u naar de website van dit personalia
o Straatnamen kunnen opgezocht worden om de ingave vlotter te laten verlopen.
Deze tabel kan gesorteerd worden op Straat, Postcode of Gemeente

•

Ingave artikelen :
o Aan elk artikel kan een foto gekoppeld worden. Deze mogelijkheid bevindt
zich onder de tab ‘Technische fiche’.
o 9 alfacodes kunnen ingebracht worden + opzoeking op alle alfacodes mogelijk.
In ‘Ingave’ alsook ‘Consultatie artikelen’ kan je dus bijv. de vijfde alfacode
ingeven om een bepaald artikel op scherm te consulteren.

•

Opzoeking artikelen : In de tabel worden ‘geblokkeerde artikelen’ weergegeven met
een rode achtergrond.
Opzoeking artikelen op omschrijving <F9> : Vermits het sorteerbestand op
omschrijving in een ander bestand staat dan de artikelen zelf, kan dit bestand
verouderd zijn. Op het kleine schermpje wordt nu ook de datum van laatste sortering
opgegeven.

•

•

Ingave toonbank :
o de klantenkaart van klant 99999997 & 99999998 wordt nu niet meer
geupdated.
o indien u aan het ingeven bent op barcode, dan kan je <F5> drukken om het
aantal alsnog te veranderen.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Consultatie toonbank : <F7> drukt een overzicht van uw toonbankverkopen op beide
tabellen
Ingave bestellingen, fakturatie… : Indien klant 999999998 dan kunnen de
adresgegevens veranderd worden.
Bij de afdruk van uw bestelbon, faktuur enz… kunnen deze gegevens alsnog
veranderd worden
Persoonlijke instellingen : De taal kan nu ingesteld worden per gebruiker ‘System –
Utilities – Persoonlijke instellingen’
Controle gedrukte documenten : Een gedrukte faktuur/creditnota kan snel bekeken
worden door op het document te dubbelklikken
Contractbeheer : de datum van een volgend bezoek kan gewijzigd worden
Traceerbaarheid : verkochte loten worden nu bijgehouden indien u beschikt over de
module ‘Traceerbaarheid’
Ingave bestellingen leveranciers :
o op artikelnummer kan je nu <F5> drukken om een overzicht te krijgen van
artikelen die verkocht worden door die bepaalde leverancier.
o Door een druk op <F7> of een klik op het printer-icoontje wordt een lijst
afgedrukt.
Ingave aan- en verkopen (boekhouding) : <F5> geeft een overzicht weer van de
ingebrachte fakturen & creditnota’s. Indien u uw werkbestand niet leegmaakt na de
bijwerking, dan beschikt u steeds over een overzicht van alle (niet)-verwerkte
documenten, opvraagbaar per periode.
‘Afdruk prijsetiketten artikelen’ : De geselecteerde artikelen kunnen nu ook naar een
bestand opgeslaan worden om eventueel met andere printersoftware te bewerken. Het
oude programma ‘Lijsten – Prijsetiketten – Avery’ is bijgevolg verwijderd.
Voor alle andere software waarbij de uitvoer naar een bestand wordt geschreven, kan
nu ook de map en de bestandsnaam zelf gekozen worden.
Afdruk voorraad : Deze lijst kan nu ook op artikelomschrijving gesorteerd worden
Consultatie inkomende oproepen : u hebt nu de keuze om zowel de NIET-openstaande
als de openstaande oproepen te consulteren.
Afdruk vervaldagboek : de periodes die uw vervaldagboek bepalen, kunnen vastgezet
worden in de variabelen. Zo kan je standaard bepalen dat op een vervaldagboek alle
documenten moeten gedrukt worden die gaan vervallen binnen 30, 60 of 90 dagen.
Deze data kan je ingeven in ‘System – Standaardwaarden – Variabelen’ onder de tab
‘Extra’.

*** VERDER ZIJN VOLGENDE VERNIEUWINGEN VAN TOEPASSING ***

Vanaf heden kan je verschillende mappen per gebruiker en per dossier vast zetten. Deze
mogelijkheid is voor iedere gebruiker een verbetering, maar vooral voor gebruikers op onze
ASP-server. Deze mappen kan je op voorhand ingeven maar dit is geen noodzaak.
1. Mappen op voorhand ingeven :
o Ga naar ‘System – Standaardwaarden – Variabelen’

o Als paswoord geef je ‘SYSTEM’ in
o Klik de tab ‘Externe Mappen’ aan
De mappen hebben volgende betekenis :
a) BTW-aangifte : hier komt het bestand in dat je gebruikt met Ade-Btw om
uw voorbedrukte BTW-aangifte af te drukken.
b) Automatisch betalingsverkeer : hier komen alle bestanden in die je zal
gebruiken met bijv. Isabel-software
c) Externe software : hier komen voornamelijk Ascii-bestanden in die je met
Externe Software zoals ‘Label print software’ kan bewerken of via ‘Excel’
kan importeren
d) Formsprocessor : deze map bepaalt de locatie betreffende de layout van uw
fakturen (Bijv. C:\LUCAS\FORMS)
e) Mailmerge documenten : hier staan vooraf aangemaakte documenten in
‘Word’ om contracten en dergelijke aan te maken
f) Foto’s artikelen : deze map bevat al uw foto’s van uw artikelen
2. Mappen NIET op voorhand ingeven :
o Indien je de mappen nog niet op voorhand wilt ingeven en je komt in een
programma terecht dat deze procedure nodig heeft, bijv. ‘Converteren
personalia naar Ascii’, dan zal Lucas u volgend scherm voorstellen :
Indien je hier ‘Neen’ klikt, zullen uw variabelen opgevuld worden met de
standaard map ‘C:\LUCAS\TEMP’. Deze map dien je in Windows dan zelf aan
te maken.
Klik je hier ‘Ja’ aan, dan kom je in de procedure zoals beschreven in punt 1,
‘Mappen op voorhand ingeven’.

Versie 6.03.09
•
•
•

•
•

In alle programma’s is een nieuwe funktietoets bijgekomen : Shift-F2 geeft de
programmanaam weer in de titelbalk
In alle printprogramma’s kan je een bepaalde printer aanduiden door Shift-F7. Meer
uitleg onderaan… Ook wordt een boodschap weergegeven indien Lucas geen data
gevonden heeft om te printen.
In de toonbank kan gebruik gemaakt worden van een klantenkaart met een variabel
aantal beurten. Eénmaal de klantenkaart vol, verschijnt een scherm om een eventuele
korting toe te staan op het totaal bedrag van de klantenkaart. Uw kasticket wordt dan
samen met de volle klantenkaart afgedrukt. De klantenkaart kan op elk moment
geraadpleegd of afgedrukt worden.
Om deze voorziening te activeren volstaat het om in de variabelen ‘System –
Standaardwaarden – Variabelen’ het aantal beurten op een klantenkaart in te vullen.
Artikelgroepen kunnen nu onderverdeeld worden in 3 subgroepen. Vb. Artikelgroep 1
is een subgroep van 11 en artikelgroep 11 is op zijn beurt een subgroep van 111. In

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

bestellingen alsook fakturatie en toonbank wordt nagegaan of een korting moet
berekend worden op groep 1, 11 of 111. Indien een klant dus een artikel besteld uit
bijv. artikelgroep 1, en hij heeft korting op artikelgroep 111, dan wordt die korting in
mindering gebracht op de bon/kasticket/faktuur.
Bestellingen klanten kan nu afgedrukt worden per bon.
Indien u met 2 dossiers werkt waarin je dezelfde personalia & artikelen gebruikt, kan
je in de variabelen een link leggen naar dat 2de dossier om uw gegevens personalia &
artikelen ook in dat dossier te wijzigen. Stel, je werkt met dossier 1 & 5. In dossier 1
zet je dan de link in de variabelen naar dossier 5 zoals hieronder afgebeeld. In dossier
5 zet je de link in de variabelen naar dossier 1. Bij het wijzigen van gegevens in het
ene dossier, worden automatisch de wijzigingen ook doorgebracht in het andere
dossier.
•
• *** VERDER ZIJN VOLGENDE WIJZIGINGEN VAN KRACHT ***
Ingave artikelen : een artikel kan nu 4 bijkomende alfacodes bevatten + opzoeking op
verschillende alfacodes mogelijk
Ingave toonbank : zoals in bestellingen kan je gebruik maken van Shift-F9
Afpunten betalingen in financiëel (F6) : je kan nu op Enter drukken ipv uw muis te
gebruiken
Transfert artikelen naar ander dossier : je kan nu artikelen van een bepaalde groep
selecteren, alsook de map waar de artikelen moeten gecopiëerd worden
Het aankoopregister kan in Ascii omgezet worden met een keuze uit de verschillende
velden die je wilt transporteren
Ingave serienummers : F6 laat je toe de looptijd te veranderen voor volgende ingaves
Ingave samengestelde loten : van één lot kunnen verschillende artikelen gekozen
worden. Het gebruikt gewicht wordt bijgehouden in uw aankoopregister. In een
volgende versie zal het gewicht ook geupdated worden via invoeren
bestellingen/fakturatie.
Consultatie samengestelde loten : alle gegevens uit uw aankoopregister worden op
scherm weergegeven
Ingave produktieloten : een produktielot kan nu ook samengesteld worden uit een
samengesteld lot
Alle sorteer- & printroutines zijn aangepast voor gebruik met onze server-versie (ASP)
In verschillende programma’s, zoals ‘Afdruk voorbedrukte BTW-aangifte’, kan nu een
map gekozen worden
Ingave bestellingen/fakturatie/toonbank : voor de duidelijkheid wordt de naam van uw
dossier weergegeven in de titelbalk

*** VERNIEUWDE AFDRUKMOGELIJKHEDEN ***
•
•

Alle printprogramma’s zijn voorzien van een bijkomende knop ‘Selecteer printer –
Shift F7’. Bij het afdrukken van een lijst kan je uw standaard koppeling naar een
bepaalde printer terloops even veranderen, of zelfs definitief maken.
Op onze website kan je een bijkomende service downloaden om uw lijsten om te
zetten naar PDF-formaat. Wij raden iedere gebruiker aan deze software te installeren.
Op die manier kan je dan bijv. uw aankoopdagboek even snel raadplegen op scherm
ipv af te drukken naar een printer.

•

•
•

•
•
•
•

U gaat als volgt te werk :
o Surf naar onze website www.allbiz.be
o Klik de link ‘Free downloads’ aan
o Klik de link ‘PDF-Creator’ aan en installeer de software op uw server
o Klik de link ‘PDF-Creator Patch’ aan en installeer de software op uw server
o Klik de link ‘PDF-Creator nederlands taalbestand’ aan en sla dit op in de map
‘Server\Program Files\PDFCreator\Languages’
Eénmaal de software geïnstalleerd beschikt u over de mogelijkheid uw documenten
naar PDF-formaat om te zetten, uw afdruktaken vooraf te bekijken op scherm of zelfs
op te slaan op uw harde schijf. Hieronder wordt dit geïllustreerd met een voorbeeld.
Een klik op ‘Selecteer printer’, alsook Shift F7 & Alt S laat u een scherm zien met de
standaard ingestelde settings voor die bepaalde lijst. In dit geval zien we dat de job
‘WPGF105 – Afdruk artikelgroepen’ voor gebruiker ‘Hans’, naar een Brother-printer
wordt gestuurd.
We willen nu onze lijst even bekijken op scherm en selecteren de PDF-Creator
gevolgd door een klik op ‘Ok’ of ‘Esc’ + klik ‘Printen’.
Uw lijst wordt nu aangemaakt en doorgestuurd naar de PDF-Creator. Deze lijst kan je
nu opslaan in PDF-formaat en eventueel direct als bijlage in een email toevoegen.
Wij maken de keuze om onze lijst op te slaan in PDF-formaat om ze dan even te
bekijken op scherm door middel van de Acrobat Reader, een handig stukje software
dat vrij te downloaden is op www.adobe.com
Door op ‘Opslaan’ te klikken zal uw lijst op scherm verschijnen in Acrobat Reader.
Van hieruit kan je de lijst alsnog opslaan, afdrukken, emailen enz…

Versie 6.03.08
•

Analytische boekhouding
o Aanmaken spiegelrekeningen
o Ingave kostendragers & -plaatsen
o Ingave analytische rekeningen
o Ingave analytisch plan
o Uitsplitsen algemene rekeningen
o Afdruk dagboeken
o Consultatie & afdruk historiek analytische rekeningen
o Consultatie & afdruk maandtabellen analytische rekeningen
o Automatische uitsplitsing aankoop-, verkoop-, finalciëel & diversen dagboek

•

Module IC-Trace
o Omvormen personalia naar IC-TRACE
o Omvormen IC-TRACE naar Import Bestellingen
o Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website
http://www.allbiz.be/productinfo/softwareinfo/ictrace.htm

•

In het opstartscherm van Lucas wordt, na ingave dossier, een statusbalk weergegeven
met de keuze van uw dossier

•

Toonbank
o Een kasticket kan nu herdrukt worden (F7)
o Ingave & afdruk kasbewegingen
o Mogelijkheid tot rechtstreeks afdrukken van een faktuur

•

Intrastat
o Er kan nu een email-bestand aangemaakt worden van uw intrastat-aangifte
(Invoer & Uitvoer) die u als bijlage kan doorsturen naar de bevoegde instanties

•

Facturatie, bestellingen, toonbank, offertes, backorders
o Indien overgeschakeld wordt van BTW-Inclusief naar BTW-Exclusief of
omgekeerd (F6) toont Lucas een boodschap ter bevestiging, alsook bij het
vernietigen van een speciale prijs (F8 op prijs)

•

Bestellingen leveranciers kunnen afgepunt worden
• Afdruk artikeletiketten : Artikelen kunnen nu geselecteerd worden
• Artikelgroepen kunnen omgezet worden naar ASCII
• Bij het manueel wijzigen van de voorraad wordt een boodschap weergegeven indien u
Intrastat wilt bijwerken
• Bij export- & importeren basisgegevens personalia kan nu een map gekozen worden
• Uw BTW-kwartaal & jaaropgave op drager werd aangepast aan de wettelijke normen
• Contractbeheer : U kan de serienummers per klant raadplegen in het hoofdscherm +
scherm consultatie klanten
• Artikeletiketten : Afdruk prijsetiketten gewijzigde prijzen
• Consultatie afname klanten kan nu ook op artikelomschrijving gesorteerd worden
• Lijst speciale prijzen klanten : optie bijgezet om kost- of klantprijs af te drukken
• Een kastiket bevat nu het ontvangen en teruggegeven bedrag
• Traceerbaarheid :
• kan nu opgevraagd worden per leveracier
• werd aangepast voor de NIET-vleeshandel
• Bij creätie van een nieuw dossier :
• Rekening 656000 (koersverlies) – 756000 (koerswinst) wordt aangemaakt
• Standaard worden de talen ingevuld met Nederlands – Frans – Duits – Engels
• BTW-tarievan worden standaard ingevuld op 0 – 6 – 12 – 21 %
• Periodes boekhouding en BTW worden opgevraagd voor algemene rekeningen

*** GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID ALS TROEF ***
***
Vele programma’s zijn omgevormd naar de vernieuwingen voor versie 06.04.00. Wat deze
vernieuwingen inhoudt kan je steeds raadplegen in ‘Help - Historiek’.

Alle programma’s zijn voorzien van een ingebouwde ‘Resize-routine’. Deze zorgt ervoor dat
uw resolutie waarin u gewoon bent te werken, kan behouden blijven en de schermen van
Lucas automatisch aangepast worden.
Wij raden iedere gebruiker sterk aan gebruik te maken van deze routine zodat uw schermen
meer gegevens kunnen weergeven bij ingave programma’s zoals ‘Ingave bestellingen enz…’,
alsook consultatieprogramma’s zoals ‘Statistieken, Consultatie personalia enz…’.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Start Lucas op
Ga naar System – Utilities – Persoonlijke instellingen
Doe het vinkje weg bij ‘Resolutie 800 * 600’
Plaats een vinkje bij ‘Schermen maximaliseren’
Sluit Lucas volledig af
Zet de resolutie van uw scherm naar believen
Ga naar uw bureaublad
Rechtsklik op een lege ruimte
Klik ‘Eigenschappen’
Selecteer de Tab ‘Instellingen’
Verander uw resolutie in bijv. 1024 x 768 (momenteel de meest gangbare)
Start Lucas op en geniet tenvolle van de vernieuwe interface

Het opzoeken van personalia werd in de vorige versie al sterk vereenvoudigd. In deze versie
van Lucas werden de meeste opzoekingsprogramma’s aangepast met een filter zodat u uw
zoekopdracht nog kan verfijnen.

Versie 6.03.07
•

Er is een optie bijgevoegd om snel de laatste nieuwigheden te consulteren (Help –
Nieuwigheden)

•

Ingave artikelen
o Page-Up & Page-Down kunnen hier gebruikt worden voor snelle consultatie
o Een artikel kan geblokkeerd worden. Bij ingave fakturatie/bestellingen krijgt
men een boodschap op scherm

•

Ingave bestellingen / fakturatie / backorders / toonbank
o Door ingave <F6> kan je nu rechtstreeks switchen tussen ingave BTWinclusief of BTW-exclusief
o Ozoeken prijzen : de kostprijs van het gefaktureerde artikel wordt in de
titelbalk weergegeven
o Bestellingen en fakturen kunnen NIET ingegeven worden als een andere
gebruiker bezig is met automatische generatie via SCANPAL

•

Ingave agenda
o Een afspraak kan nu in de tabel versleept worden naar een ander uur
o Indien je de afspraken oproept kan direct een werkbon uitgeprint worden <F7> op uur
o Info uit klantenfiches kan overgenomen worden als omschrijving - <F2> op
omschrijving

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aankoopregister en artikelen kunnen omgezet worden in ASCII – System /
Communicatie
Afdruk aankoopregister : er is een optie bijgezet voor afdruk per groep
Afdruk promotieprijzen artikelen : Men kan nu een periode ingeven
Afdruk maandtabel artikelen : er is een optie bijgezet voor afdruk omzet of aantal
Afdruk balans klanten / leveranciers : er is een optie bijgezet voor afdruk jaar –2
Afdruk & verwerken dagboeken : er wordt een controle gedaan op de integriteit van
uw gegevens
Ingave speciale prijzen klanten / leveringsadressen : op prijs kan nu <F2> gedrukt
worden voor een overzicht der prijzen
Indien een record bezet is wordt de naam van het bestand in de titel weergegeven
Vernietigen facturen / creditnota’s : er wordt een controle gedaan of een document
reeds verwerkt is (voor dubbele nummering)
Controle afgedrukte documenten : op de rechtse kolom kan je nu rechts-klikken om
een document te wijzigen

Verder zijn volgende kleine aanpassingen van kracht
•

Combobox met leveringsadressen
o <F2> geeft de leveringsadressen weer van de opgeroepen klant
o <F4> maakt een nieuw leveringsadres aan voor de opgeroepen klant
o U hoeft geen leveringsadres meer aan te maken indien u wenst te factureren op
het hoofdhuis van een klant met leveringsadressen

•

Opzoeken personalia
o <F2> geeft een tabel weer van het op te zoeken personalia, <F11> van alle
personalia
o Er is een combobox voorzien waarbij u kan switchen tussen opvraging klanten,
leveranciers, adressen enz…
o Bij selectie van een leveringsadres worden alle velden, bijv. in fakturatie,
rechtstreeks opgevuld met klantgegevens e.d.
o <F2> op een geselecteerd record in de tabel geeft het consultatiescherm van dit
personalia weer
o <F4> op een geselecteerd record in de tabel geeft het ingavescherm van dit
personalia weer
o 3 extra kolommen werden toegevoegd nl. Fax. Nr, Gsm nr, Postcode
o Tabel kan gesorteerd worden op postcode

Versie 6.03.06

In deze versie van Lucas zijn 2 nieuwe modules toegevoegd, nl. Agenda & Contractbeheer.
De agenda biedt volgende volgende mogelijkheden :

•
•
•

Ingave, consultatie en afdruk van inkomende telefoongesprekken
Ingave, consultatie en afdruk van gemaakte afspraken
Koppeling van deze module aan contractbeheer

Contractbeheer biedt volgende mogelijkheden :
•
•
•
•

Ingave, consultatie en afdruk serienummers per klant
Ingave, consultatie en afdruk van contracten per klant
Afdruk en verwerking van werkbonnen voor techniekers
Consultatie en afdruk van uitgevoerde interventies bij klanten

De agenda kan geïnstalleerd worden als een afzonderlijke module, maar in samenspraak met
Contractbeheer beschikt u over een staaltje software dat onmisbaar is voor elk bedrijf dat
onderhoudscontracten wenst op te volgen.
Voor meer informatie klikt u op de tab 'Kalender + Contractbeheer', waar u aan de hand van
screenshots het nut van deze modules kan bekijken.

Verder zijn volgende kleine aanpassingen van kracht :
•
•

•
•
•
•

In alle programma's waar een lot/sanitel dient ingevuld te worden, kan nu ook gezocht
worden op samengesteld lot.
Indien u over de module Contractbeheer beschikt, wordt bij de ingave van een faktuur
het serienummer gevraagd voor het te faktureren artikel. Dit serienummer kan ook
afzonderlijk ingegeven worden via 'Contractbeheer - Ingave serienummers'.
Bij de ingave van uw produktie kan je nu F7 drukken om een blanco produktieblad uit
te drukken.
Lucas is volledig aangepast aan de wetgeving betreffende de Ecotaks.
Bij de installatie van een nieuwe versie worden nu automatisch de nodige
correctieprogramma's gedraaid.
Het opzoeken van gegevens (F2) gebeurt nu nog gebruiksvriendelijker als voorheen :
er wordt enkel verbinding gemaakt met de server indien u even stopt met de ingave.

Versie 6.03.05
Volgende programma’s reeds aangepast aan versie 06.04.00
•
•
•
•
•

Ingave groepskorting klanten
Ingave groepskorting leveringsadressen
Ingave klantengroepen
Omvorming klanten naar ASCII
Ingave promotieprijzen artikelen

In deze versie van Lucas is een nieuwe module toegevoegd, nl. offertebeheer.

Deze module is gelijkaardig aan bestellingen en fakturatie met dien verstande dat het om
offertes naar klanten toe gaat en bevat volgende programma’s :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingave offertes
Consultatie offertes
Consultatie artikelen in offerte
Afdruk offertes klanten
Afdruk artikelen in offerte
Selecteren offertes per lijn
Verwijderen offertes
Creatie leeg ingavebestand

Volgende wijzigingen zijn hier van kracht
•
•
•
•
•

Ingave bestellingen of fakturatie : Indien een artikel in promotie staat, wordt rekening
gehouden met het aantal besteld
Omvorming klanten/leveranciers naar ASCII : Er kan nu gekozen worden voor
gedeeltelijke of volledige omvorming der gegevens
Bij het aanmaken van produktieloten (vleeshandel) wordt het lotnummer automatisch
gegenereerd
Statistieken met % winst : De globale winst wordt berekend
Ingave promotieprijzen artikelen :
Er kan een aantal ingegeven worden (hier wordt rekening mee gehouden bij de
fakturatie of bestelling
o De tabel kan gesorteerd worden op alfacode of artikelnummer
o Er dien geen lijnnr. Meer ingegeven te worden, maar rechtstreeks een artikel
o

Versie 6.03.04
•

Een nieuwe module is toegevoegd, nl. opvolging produktieproces voor vleeshandel
Dit omvat volgende programma’s :
-

Aanmaken programma’s voor produktie
Koppelen artikelen aan produktieprogramma’s
Afdruk blanco produktiebladen
Ingave afgewerkte produktie
Afdruk afgewerkte produktie

Versie 6.03.03
•
•

Alle statistieken kunnen nu rechtstreeks afgedrukt worden
Verdere aanpassingen aan bestaande programma’s voor overschakeling naar versie
06.04

Versie 6.03.02
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Correctie : Paginateller bij afdrukken dagboeken verbeterd
Correctie : Bij afdruk statistiek artikelen per groep werd geen hoofding gedrukt
Correctie : Bladsprong maandtabellen artikelgroepen/klantengroepen verbeterd
Bij een foutieve ingave op een veld, blijft Lucas op het veld staan maar nu wordt het
veld geselecteerd zodat je direct een andere ingave kunt doen zonder uw cursor eerst
te verplaatsen. Dit gebeurt ook wanneer je van veld verspringt door gebruik te maken
van de muis
In alle programma’s waar een datum wordt opgevraagd, volstaat het een deel van de
datum in te vullen. U hoeft dus niet meer de volledige datum invullen om verder te
kunnen werken.
In alle zoekprogramma’s (F2) kan je nu dubbel-klikken of enter drukken om uw keuze
te bevestigen ipv escape
In de modules Boekhoudinf, Bestellingen, Backorders en Fakturatie wordt de laatst
ingegeven klant/lev voorgesteld
Bij ingave openstaande posten klanten/leveranciers kan na het oproepen van een kant,
een overzicht van openstaande posten geconsulteerd worden (F5)
Bij afdruk bestellingen klanten is een keuze bijgevoegd voor het printen der
aankoopwaarde
Printersturing is verbeterd … men kan nu ook de onderste lade van een bepaalde
printer kiezen
Opvanging van toegangsrechten op bepaalde programma’s verbeterd
De schikking van een rekeninguuittreksel/rappel is verbeterd
Bij opvragen statistiek artikelen per personalia + winst is een keuze bijgeplaatst voor
opvraging eenheidsprijzen of algemeen totaal der prijzen
Dezelfde artikelen kunnen nu op 1 document geplaatst worden in uw aankoopregister
(Vleeshandel)
Bij ingave klanten/leveranciers kunnen nu ENKEL buitenlandse klanten/lev. Intrastat
invullen
Module domiciliaties toont nu in elk scherm de bestandsnaam die aan het verwerken
bent
Verschillende dossiers met hetzelfde dossiernummer kunnen nu geraadpleegd worden
op verschillende lokaties. Lucas gaat de plaats van bestanden na en geeft een
waarschuwing als deze gegevens ontbreken
De verkooprekening van artikelgroepen hoeft nu niet enkel een 7-rekening te zijn,
maar kan nu ook een 3- of 4- rekening zijn
In elk programma kan een telefoonboek geraadpleegd worden (F11)
In programma’s betreffende betalingsvoorstellen is een button bijgekomen om uw
bestanden te raadplegen
Bij ingave polyvalente gegevens kunnen rekeningnummers opgezocht en gecreeërd
worden
Bij ingave aankopen, verkopen, fakturatie kan een dokumentnummer vastgezet
worden door F4
Lijst personalia kan nu ook alfabetisch per gemeente en straat afgedrukt worden
In ‘fakturatie’ krijg je een visualisatie indien je een klant met domiciliëring aan ’t
verwerken bent

•
•

In prospecten kan je nu ook een vertegenwoordiger ingeven + lijst per
vertegenwoordiger afdrukken
In ‘Lijst historiek klanten/leveranciers’ is een keuze bijgeplaatst om de historiek van
beiden ineens af te drukken

Versie 6.03.01
•
•
•
•
•
•
•

Correctie : Bij ingave van een postnummer in ‘Ingave dossiergegevens’ kwam de
gemeente niet automatisch
Correctie : Bij ingave van een rekeningnummer in ‘Ingave klanten’, sprong de cursor
naar alfacode
Correctie : Bladsprong verbeterd bij afdruk dagboek diverse verrichtingen
Correctie : Bij het aanmaken van domiciliaties kon de spildatum kleiner zijn dan de
opmaakdatum
Het afboeken van fakturen in vreemde munt is verbeterd
Ingave magazijnen verbeterd
Bij het invoeren van tekstlijnen in facturatie/bestellingen kunnen nu 40 characters
ingegeven worden
Indien de rekenfunktie wordt gebruikt kan terug een artikel ingegeven worden
Een foutmelding wordt gegeven indien Export EG & Export niet EG tesamen
ingebracht worden

•
•

•
•
•

‘Egalisatie’ werd uit de programma’s verwijderd
Ingave van klantengroepen is nu opgebouwd zoals iingave magazijnen m.a.w., alle
klantengroepen verschijnen nu op uw scherm. Door ingave van een nummer + F4
wordt het eerste vrije nummer gegeven
Bij het afdrukken van de dagboeken wordt de code ‘Niet afgedrukte’ nu automatisch
aangezet
De afdruk/ingave voor rekeninguittreksels en rappels is verbeterd
Er is een procedure in voege getreden waardoor alle programma’s verbeterd zullen
worden in die zin, dat het gebruik van cursortoetsen zal vergemakkelijken. Een lijst
met volledig aangepaste programma’s ziet U onderaan deze historiek

Versie 6.03.00
•
•
•
•
•
•

Correctie : Klantengroep werd niet opgevuld in statistieken
Correctie : Het uitprinten van een reeks uittreksels uit het financieel dagboek
Correctie : Bladsprong rekeninguittreksels – herinneringen verbeterd
Correctie : Bij ingave tekstblokken konden geen blanco lijnen tussen staan
Bij invoeren van uw Aankopen - Verkopen - Financiëel - Diversen kan een
omschrijving overgenomen worden door F6 te drukken op omschrijving
Bij het maken van een faktuur kan nu ook een bon afgedrukt worden – Nummering
werd verbeterd

•
•

•
•

Bij het inscannen van orders met SCANPAL kan voor eenzelfde klant bepaald worden
of een nieuwe bon moet afgedrukt worden
Bij het copiëren van een artikel wordt een foutboodschap weergegeven indien het
artikelnummer of –alfacode reeds bestaat. Bij het opzoeken op omschrijving kan nu
een taal gekozen worden
Bij consultatie van gegevens worden knoppen aan/af gezet naargelang de module
waarover u beschikt
Bij de afdruk balans klanten/leveranciers is een keuze bijgeplaatst om beide ineens te
selecteren

Versie 6.02.10
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Correctie : Schrappen creditnota’s bij facturatie werkte niet
Correctie : Link aangepast in afdruk bonnen in groep
Correctie : Bladsprong in “Lijst samengestelde artikelen”
Correctie : Lijst tekstlijnen werd niet afgedrukt
Bij het importeren van orders uit SCANPAL kan nu een keuze gemaakt worden of er
een nieuwe bon per klant moet gedrukt worden, of dat de orders op een bestaande nietafgedrukte bon moeten komen
Bij het consulteren voorraad magazijnen kan je nu volgende gegevens raadplegen :
Beschikbare voorraad – In bestelling klanten / leveranciers
Bij de afdruk voorraad per magazijn is een keuze gijgemaakt voor : Afdruk huidige
voorraad / huidige voorraad – reservatie klanten / huidige voorraad – reservatie
klanten + bestellingen leveranciers
Bij de creatie van een nieuw werkbestand bestelbonnen/backorders werd het bestand
volledig gewist. Nu worden enkel de respectievelijke records gewist
NIEUW : Module domiciliëringen
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ingave domiciliëringsnummers klanten
Consultatie klanten
Afdruk domiciliëringsnummers (Lijst personalia)
Ingave domiciliatiegegevens schuldeiser
Aanmaken domiciliaties
Afsluiten domiciliaties
Schrappen domicilëringen
Transfert naar financieel
Afdrukken financieel dagboek
Bijwerken financieel

Opmerking : Indien de installatie gebeurt op een eerdere versie, dient WCORR021 uitgevoerd
te worden

Versie 6.02.09

•
•
•
•

NIEUW : In alle programma’s kunnen artikelen nu ook opgezocht worden op
omschrijving (SHIFT-F9)
NIEUW : In “Ingave artikelen” kan je door SHIFT-F6 een artikel copiëren naar een
ander nummer met andere alfacode
Een artikel beschikt nu over 32 lijnen info
Op alle lijsten worden negatieve getallen nu met het min-teken achteraan gedrukt

Versie 6.02.08
•
•
•
•
•
•
•

Correctie : Indien uw BTW-periode verschilt van de Boekhoudperiode, werd de
historiek algemene rekeningen in Aankopen niet goed bijgewerkt
Bij de afdruk van fakturen wordt “Druk document” nu automatisch aangezet
Correctie : In de afdruk “Periodebalans volgens detail” worden rekeningen met code
“Niet op balans” niet meer op de lijst afgedrukt
Correctie : In “Afdruk diversen dagboek” werd de foutcode “printer niet gereed” niet
opgevangen
Correctie : In “Bijwerking in groep” werd het faktuurnummer soms niet goed
bijgewerkt, zodat dubbele fakturen in het verkoopdagboek konden voorkomen
NIEUW : Aanmaken leeg verkoopsbestand vanuit fakturatie
NIEUW : Module BACKORDERS d.w.z

Er kunnen nu backorders (niet voor vleeshandel) ingevoerd worden waarvoor naderhand
automatisch een bestelbon kan opgemaakt worden via selectie van bepaalde lijnen op het
backorder.

Versie 6.02.07
•
•
•
•
•

Correctie BTW aangifte vak55/56/57
Afdruk leeg blad bij BTW aangifte voorbedrukt weg
Afdruk betalingsvoorstel
Er kan een switch gezet worden in de variabelen (17) waardoor de vraag gesteld wordt
of prijzen al dan niet op een bon mogen afgedrukt worden
Indien de voorraad opgeroepen wordt vanuit “Invoeren Aankopen”, wordt de
combobox van de voorraad op 'Inkomende voorraad' gezet ipv 'Beginvoorraad'. De
datum wordt nu overgenomen van de aankoopfaktuur

Versie 6.02.06
•
•

Bij “Statistieken” kan een besteladvies ingegeven/geprint worden voor klanten en
leveringsadressen
Bij “Lijsten” kunnen etiketten uitgedrukt worden voor uw personalia

Versie 6.02.05
•

In bestellingen/facturatie blijft de laatst ingegeven “Soort Ingave” (bijv. Tekstlijn) voor een
volgende nieuwe ingave behouden zodat de ingave sneller kan verlopen
•
•
•

Bij “Opvraging vertegenwoordigers” kunnen de klanten opgevraagd worden van die
vertegenwoordiger
Bij “Lijsten” kan een lijst klanten uitgeprint worden per vertegenwoordiger
Facturen / creditnota’s kunnen herafgedrukt worden

Versie 6.02.04
•
•

•

•

•

Intrastat UITVOER kan nu rechtstreeks ingegeven worden bij ingave verkopen
Bij Ingave Verkopen/Aankopen werd een controle gedaan op de ingegeven BTW.
Deze controle gebeurde op het BTW-voorstel van de klant, maar nu gebeurt de
controle op elk ingegeven netto bedrag in de tabel
Een besteladvies kan ingegeven worden op bestellingen en facturatie vlotter te laten
verlopen. Voor klanten die vroeger werktn met LUCAS onder DOS dienen volgende
programma's uitgevoerd te worden : LUCAS DOS -> UPGST1 LUCAS
WINDOWS -> WCORR011
F5 in bestellingen/facturatie geeft een overzicht van het besteladvies per
klant/leveringsadres. Indien U echter op 'Aantal' staat, krijgt u een overzicht van de
voorraad magazijnen
Statistiek klantengroepen/artikel kan rechtstreeks opgeroepen worden vanuit
consultatie artikelen

Versie 6.02.03
•
•
•
•

Een geboortedatum kan ingevuld worden voor “Eigen Barcode” in SCANPAL
(vleeshandel)
In “Afdruk prijslijst per klant” is een keuze bijgeplaatst om nulprijzen niet af te
drukken
Bij “Opvraging statistieken” komen nu ook totalen op het scherm
Om uw gegevens over te zetten naar een ander dossier kan nu een selectie gemaakt
worden

Versie 6.02.02
•

•

Opvraging gefaktureerde loten : Indien een gefaktureerd lot GEEN samengesteld lot is
en er worden gegevens gevonden in het aankoopregister, dan worden deze op het
scherm getoond
Het aankoopregister kan nu opgevraagd worden op datum of lot

Versie 6.02.01
•
•
•

Er kan een controle uitgevoerd worden op ontbrekende/dubbele fakturen/creditnota’s
Fakturen kunnen nu verwerkt worden in groep (groepsfakturatie)
Het selecteren en consulteren van bestellingen verloopt merkelijk vlugger dan versie
6.02.00

Versie 6.02.00
•
•
•

Bestellingen kunnen nu automatisch verwerkt worden aan de hand van ingebrachte
gegevens in SCANPAL.
Eigen barcodes kunnen nu ingebracht worden in bestellingen zodat artikel, aantal,
gewicht, sanitel ed. automatisch verwerkt worden
Verschillende bestelbonnen kunnen nu gedrukt worden vanuit een selectieprogramma

