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Verpakkingsvoorzetten
ABS legt alles in tabellen vast wat betreft inpakken en hoe deze voor klanten worden gedaan
Verpakkingsvoorstellen op basis van andere klant

H

ABS kan deze tabellen gebruiken om verpakkingsvoorzetten te geven door naar een eerdere klant/product in de
database te kijken. We leggen dit uit aan de hand van het volgende voorbeeld:
• Je hebt een nieuwe klant, Floricultura Novazel, met als herkomst Amerika
• Deze klant is aangemaakt en je vindt deze in Stamgegevens -> Klanten -> Floricultura Novazel
• Je ziet nu het tabblad met de algemene gegevens voor Floricultura Novazel
• Vervolgens klik je op Logistiek en zijn de logistieke gegevens van de klant zichtbaar

Afbeelding 1
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•
•

De regel Standaard inpakwijze stel je vervolgens in op inpakken volgens vooraf ingedeelde serie.
De regel Verpakking order invoer/klant verpakkingsvoorzet kun je vervolgens invullen met een klant die al
langer in het systeem staat, in dit geval GRPAT.

Door deze stappen te volgen is er het volgende gebeurt:
• Floricultura Novazel krijgt dezelfde verpakkingsvoorzetten/verpakkingsvoorzetten welke bij GRPAT gebruikt
worden.
• Dus in het voorbeeld van Afbeelding 1: voor de klant Floricultura Novazel zal dezelfde verpakkingsvormen
gehanteerd worden als bij de klant GRPAT (Patriarcheas - Karsoulakis).
• Dat wil zeggen dat ABS de verpakkingsvorm automatisch voorstelt bij het aanmaken van orderregels.

Nieuwe verpakkingsvoorzetten toevoegen per product
Echter kun je voor een nieuwe klant ook zelf verpakkingsvoorzetten aanmaken. Wanneer je voor deze klant orderregels aanmaakt zal ABS ook automatisch het gewenste inpakformaat/methode voorstellen. Je volgt eerst de stappen zoals eerder aangegeven.
• Stamgegevens -> Klanten -> Floricultura Novazel

Afbeelding 2
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•
•
•

Vervolgens klik je bovenaan het scherm van je klant op inpakvoorstel (zoals aangegeven in afbeelding 2).
In het scherm inpakvoorstel kun je nieuwe verpakkingsvoorzetten invoeren.
Door vervolgens op Nieuw te klikken kun je een nieuw inpakvoorstel voor één productsoort toevoegen.

Afbeelding 3
•

In afbeelding 3 zie je het menu om een nieuw inpakvoorstel te doen.
- Zoekcode/naam: het product voeg je toe door de naam of zoekcode in te vullen
- Aantal: het aantal stelen van een soort die in de doos mogen
- Verpakking: het soort verpakking dat je wilt gebruiken

Afbeelding 4
•

In afbeelding 4 zie je de ingevulde velden. Zoals te zien is berekend ABS het volume en het gewicht, daar hoef je
dus zelf niets aan te veranderen.
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Afbeelding 5
•

Zoals in afbeelding 5 te zien is zijn er dus nu 3 productsoorten toegevoegd, met elk hun eigen aantal en
verpakkingseenheid. Deze gebruiken we voor het volgende voorbeeld. Voor de eenheden die je aangeeft is het
belangrijk dat je aantallen aangeeft die doorgaans door klanten besteld worden. Zo creëer je voor jezelf ook
een stukje gemak.

Waneer er vervolgens een nieuwe klantorder aangemaakt wordt voor deze klant zal de verpakking automatisch
worden ingevuld. Echter moet het aantal wat bij het inpakvoorstel is gebruikt wel aangehouden worden.

Afbeelding 6
•

Zoals in afbeelding 6 te zien is, worden er geen verpakkingen weergegeven. Dit komt doordat het aantal in de
kolom Aantal besteld niet overeenkomt met de in afbeelding 4 opgestelde eenheden voor verpakkingsvoorstel.
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Afbeelding 7
•

In afbeelding 7 komen de aantallen wel overeen en worden de verpakkingen door ABS meteen aangevuld.

Nieuwe verpakkingsvoorzetten toevoegen per productgroep
Daarnaast kun je ook voor een hele productgroep een inpakvoorstel toevoegen. Waarom is dit handig? Dagelijks
komen er producten bij die tot een bepaalde productgroep horen. Wanneer je een inpakvoorstel per productgroep
invoegt, zullen ook de nieuwe producten die binnen komen aan dit voorstel toegevoegd worden. Hierdoor hoef je niet
elk nieuw product wat binnen komt opnieuw handmatig toe te voegen.
•

Allereerst beginnen we weer in het scherm inpakvoorstel (Stamgegevens -> Klanten -> Floricultura Novazel
(dubbelklik) -> inpakvoorstel) zoals in afbeelding 8 te zien is.

Afbeelding 8
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•

Vervolgens klik je op Nieuw per productgroep

Afbeelding 9
•
•
•

•
•
•

Je ziet dan het scherm zoals in afbeelding 9 is weergegeven
Voor Productgroep geef je aan voor welke je het inpakvoorstel wilt invoeren
Bij Aantal geef je het aantal aan dat voor deze gehele groep aangehouden wordt. Als je hier dus een aantal
van 200 invult, komt het verpakkignsvoorstel bij je orders alleen naar voor als je daar ook 200 invult (evenals
bij verpakkingsvoorzetten per product)
Bij Verpakking geef je aan welke verpakkingen worden gehanteerd voor deze productgroep.
Belangrijk is wel dat je Genereer enkel algemene productgroepregel aanvinkt.
Het veld Kenmerken is voor eventuele opmerkingen, maar dit heeft geen invloed op het inpakvoorstel

Afbeelding 10

•

Ingevuld ziet het inpakvoorstel er dus uit als getoond in afbeelding 10.
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Afbeelding 11
•

Te zien in het scherm is dus dat er voor de productgroep Anigozanthos (snijbloem) per 200 eenheden verpakking 519 aangehouden wordt, zoals aangegeven in afbeelding 11. Wanneer hier een ander aantal eenheden
had gestaan, zoals 150 of 340, was er geen verpakkingsvoorzet geweest.

Succes!
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