INLEIDING
XIRIS

Het softwarepakket is bedoeld voor registratie van aantallen, gewichten en bedragen per kostenplaats.
Deze gegevens kunnen verzameld worden door aangesloten apparatuur aan de PC, maar kunnen desgewenst ook
handmatig worden ingebracht.
Het programma is gemaakt voor registratie van de activiteiten in een postkamer.
Dit houdt echter niet in dat er alleen gegevens kunnen
worden ingevoerd die met post te maken hebben.
Er kunnen ook andere elementen worden ingevoerd, denk
hierbij bijvoorbeeld aan kopiëer- of drukkerijkosten.
Het programma staat u toe zelf een logische indeling te
maken van kosten die u wilt registreren. De naam hiervoor kunt u zelf ingegeven. Door de naam duidelijk te kiezen krijgt u een duidelijk overzicht.
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HOOFDSTUK 1

BESTAND

Bovenstaand scherm verschijnt wanneer in het hoofdscherm onder de optie bestand wordt geselecteerd.
Nu verschijnt er een aantal keuzemogelijkheden, de uitleg van elke keuze volgt na deze pagina.
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IMPORTEREN

CTRL+I

UNDERCONSTRUCTION
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BESTAND
EXPORTEREN

CTRL+E
In dit menu kunt u data exporteren. U kunt
een keuze maken uit twee verschillende
export formaten, als *.txt of als een *.xls
formaat.
U moet eerst de datum selecteren in ons
voorbeeld is dit de gehele maand maart.
Dit doet u door met de linkermuistoets op
de datum button te klikken.

U klikt vervolgens met de de linkermuistoets op de maand button. De gehele
maand is nu geselecteerd en wordt in het
cyaan weergegeven.

U klikt vervolgens met de de linkermuistoets op
de pulldown box en u kunt een keuze maken
uit twee export formaten.
Het *.txt formaat kunt u nadien importeren in
bijvoorbeeld microsoft access of als tekst bestand afdrukken. Alle gegevens uit de database
bevinden zich in de opgeslagen file.

Vervolgens kunt u een keuze maken uit het
aantal kostenplaatsen waarvan u de data wilt
exporteren.
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BESTAND
EXPORTEREN

CTRL+E
U kunt de kostenplaatsen één voor één
selecteren door met de linkermuistoets
in het vakje te klikken er verschijnt vervolgens een vinkje.
U kunt ook alle kostenplaatsen selecteren
door met met de rechtermuistoets in het
witte vlak te klikken er verschijnt dan een
Popp-up menu met de volgende drie selectie mogelijkheden
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BESTAND
BEVEILIGING

INLOGGEN
In dit scherm kunt u zichzelf inloggen.
Let op de gebruikersnaam is niet hoofdletter gevoelig het wachtwoord is wel
hoofdletter gevoelig. Dit betekend dat als
u het woord hoofdletter in de vorm van
HoofdLETTER intoetst moet u dat
voortaan ook altijd op deze manier doen.
Dit inloggen wordt vooral gebruikt bij het
wisselen van de personele bezetting, of
voor die gene die daadwerkelijk met het
systeem werkt.
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BESTAND
BEVEILIGING

WIJZIGEN WACHTWOORD
In dit scherm kunt u het wachtwoord wijzigen.
Let op het wachtwoord is hoofdletter gevoelig. Dit betekend dat als u het woord hoofdletter in de vorm van HoofdLETTER of
HOOFDletter intoetst moet u dat voortaan
ook altijd op deze manier doen.
Het wijzigen van het wachtwoord moet u
tenminste éénmaal per kwartaal doen. Dit
maakt het systeem fraude bestendiger.
U vult vervolgens bij Huidig wachtwoord het wachtwoord in wat u tot nu toe heeft gebruikt u gaat verder met de Enter
of Tab toets en vult vervolgens bij Nieuw wachtwoord u nieuwe wachtwoord in en ga verder met de Enter of Tab toets.
Als laatste moet u nu nog eenmaal uw nieuwe wachtwoord bevestigen in de regel Bevestig nieuw wachtwoord als u
dit gedaan heeft klikt u met de linkermuistoets op de button OK en het nieuwe wachtwoord wordt opgeslagen en is klaar
voor gebruik.
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BESTAND
AFSLUITEN

ALT+F4
Het afsluiten van het systeem kunt u doen
door met de linkermuistoets de pulldownbox bestand te openen en vervolgens afsluiten te kiezen.
U kunt ook de toetsen combinatie Alt+F4
gebruiken of rechts boven in het scherm
met de linkermuistoets dubbelklikken op
het kruisje van schermsluiten.
Het programma wordt nu beëindigd en
alle data wordt automatisch opgeslagen.
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REGISTREREN

Bovenstaand scherm verschijnt wanneer in het hoofdscherm onder de optie onderhoud de keuze tabellen wordt geselecteerd.
Nu verschijnt er een aantal keuzemogelijkheden, de uitleg van elke keuze volgt na deze pagina.

FUNCTIE TOETSEN

F2

HANDMATIG

F5

START WEGEN STATISCH

F4

VASTEKOSTEN

F6

STOP WEGEN STATISCH

F11

FRANKEREN

F7

START WEGEN DYNAMISCH

F12

WEGEN

F8

STOP WEGEN DYNAMISCH
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REGISTREREN
HANDMATIG

F2
Handmatig invoeren, hierbij verstaan
we het invoeren van gegevens welke
niet automatisch kunnen worden geregistreerd.
U dient eerst het soortwerk te kiezen,
door met de linkermuistoets op het
driehoekje te klikken er verschijnt een
pulldownbox van alle ingevoerde verwerkingen.
Daarna maakt u een keuze uit een van
de reeds ingevoerde kostenplaatsen uit
de pulldownbox kostenplaats.
Vervolgens maakt u een keuze uit de
aanbiedingsdatum door met de linkermuistoets op dit vakje
te klikken
vervolgens verschijnt het onderstaande
scherm en u kunt
een keuze maken uit één datum van
aanbieding (zie pagina 20).
De systeemdatum wordt weergegeven
in het donkerblauw uw keuze wordt weergeven in het cyaan.
Vervolgens maakt u een keuze uit het aanbiedingsmoment door met de
linkermuistoets op het driehoekje te klikken er verschijnt een pulldownbox van
alle ingevoerde aanbiedingsmomenten.
Nu kunt de Aantallen invoeren van datgene wat u wilt registreren.
Met de TAB of ENTER toets van uw computerkeyboard gaat u vervolgens verder naar het volgende invoerveld en u vult het Stuksgewicht in. U moet hier
iets invullen want anders zal de Update button niet groen worden.
Het totaalgewicht wordt door het programma uitgerekend.
Ga verder met de TAB of ENTER toets. De Waarde heeft betrekking op het
verzekerdvervoer van deze aanbieding. En wordt ingevuld in guldens.
Het Bonnummer is een nummer welke geheel naar eigen keuze ingevuld kan
en mag worden, het hoeft dus niet.
U kunt met de TAB of ENTER toets door alle velden springen behalve het invulveld Omschrijving deze kunt u alleen
maar met de muis benaderen.
Kixcode deze kunt u activeren of deactiveren door in het vak je te klikken met uw linkermuistoets.
U kunt vervolgens Separate aanbieding activeren of deactiveren dit doet u door in het vak je te klikken met uw linkermuistoets.
Separate aanbieding betekent dat een aanbieding ook daadwerkelijk separaat wordt afgedrukt op een ander
aanbiedingsformulier.
Als u op de button Update klikt zal er een berekening volgens het gekoppelde tarief plaatsvinden. Als u niet op de
button Update klikt maar direct op de button Opslaan of op uw keyboard op de functietoets F10 dan zal de berekening
plaatsvinden en de verwerking automatisch opgeslagen worden. Wilt u de verwerking niet opslaan maar wel berekenen
dan klikt u op de button Update en vervolgens klikt u op de button Sluiten of op uw keyboard op de toets Esc.
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REGISTREREN
AUTOMATISCH

WEGEN STATISCH

F12

Onder wegen statisch verstaan we het registreren van ongelijke poststukken. Onder ongelijke poststukken verstaan we bijvoorbeeld postpakketten. Via een dynamische weegschaal en een automatisch
toevoerapparaat.
U maakt hierbij geen gebruik van de ingevoerde soortenwerk structuur en de
kostenplaatsen de ontvangst van de gewogen data kan worden beken in dit
scherm. Dit kunt u zien als een voortgangs controle van de gewogen poststukken.
Dit venster is eigenlijk een dubbel venster
het heeft twee functies zowel dynamisch
wegen als statisch. U kunt pas gaan registreren als u de onderstaande handelingen heeft verricht.
U moet eerst een keuze maken uit een
van de reeds ingevoerde kostenplaatsen
in de pulldownbox kostenplaats door met de linkermuistoets op het driehoekje te klikken. Er verschijnt nu een pulldownbox van alle ingevoerde kostenplaatsen en u maakt uw keuze.
Als u dit niet doet dan zal de Start Wegen button niet geactiveerd worden. Vervolgens klikt u op de button Start Wegen
en u kunt beginnen met de automatische verwerking.
Als u klaar bent met de verwerking dan klikt u met de linkermuistoets op de button Stop Wegen het scherm blijft weergegeven. Als u op de button sluiten klikt wordt het scherm gesloten en gaat de data verloren. Als u rechts boven in het
scherm op het kruisje met de functie scherm sluiten klikt dan wordt het scherm gesloten en de verwerking beeindigd. De
data wordt dan automatisch opgeslagen. U ziet hier een voortgangsbalk van welke de status aangeeft.
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REGISTREREN
AUTOMATISCH

WEGEN DYNAMISCH

F12

Onder wegen dynamisch verstaan we het
automatisch toevoeren en registreren van
poststukken. Via een dynamische weegschaal en een automatisch toevoerapparaat.
U maakt hierbij geen gebruik van de ingevoerde soortenwerk structuur en de
kostenplaatsen de ontvangst van de gewogen data kan worden beken in dit
scherm. Dit kunt u zien als een voortgangs controle van de gewogen poststukken.
Dit venster is eigenlijk een dubbel venster
het heeft twee functies zowel dynamisch
wegen als statisch. U kunt pas gaan registreren als u de onderstaande handelingen heeft verricht.
U moet eerst een keuze maken uit een
van de reeds ingevoerde kostenplaatsen
in de pulldownbox kostenplaats door met de linkermuistoets op het driehoekje te klikken. Er verschijnt nu een pulldownbox van alle ingevoerde kostenplaatsen en u maakt uw keuze.
Als u dit niet doet dan zal de Start Wegen button niet geactiveerd worden. Vervolgens klikt u op de button Start Wegen
en u kunt beginnen met de automatische verwerking.
Als u klaar bent met de verwerking dan klikt u met de linkermuistoets op de button Stop Wegen het scherm blijft weergegeven. Als u op de button sluiten klikt wordt het scherm gesloten en gaat de data verloren. Als u rechts boven in het
scherm op het kruisje met de functie scherm sluiten klikt dan wordt het scherm gesloten en de verwerking beeindigd. De
data wordt dan automatisch opgeslagen. U ziet hier een voortgangsbalk van welke de status aangeeft.
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REGISTREREN
AUTOMATISCH

WEGEN VLOERSCHAAL

UNDERCONSTRUCTION
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REGISTREREN
AUTOMATISCH

FRANKEREN

F11

Onder frankeren verstaan we het automatisch registreren van de frankeerkosten.
U maakt hierbij geen gebruik van de ingevoerde tarieven en soortenwerk structuur,
want de frankeermachine verstuurt de op
de frankeermachine ingestelde porto na
elke omwenteling via een datakabel naar
de computer.
De ontvangst van de data kan worden beken in dit scherm. U kunt hier tevens de
waarde zien van de laatste 11 frankeringen.
U kunt de frankeermachine pas gaan gebruiken als u de onderstaande handelingen heeft verricht.
U moet eerst een keuze maken uit een van de reeds ingevoerde kostenplaatsen in de pulldownbox kostenplaats door
met de linkermuistoets op het driehoekje te klikken. Er verschijnt nu een pulldownbox van alle ingevoerde kostenplaatsen en u maakt uw keuze.
Als u dit niet doet dan zal de Start button niet geactiveerd worden. Vervolgens klikt u op de button Start en u kunt beginnen met frankeren.
Als u klaar bent met frankeren dan klikt u met de linkermuistoets op de button Stoppen en het scherm frankeren wordt
gesloten en de frankeerdata wordt vervolgens automatisch opgeslagen.

Na het indrukken van de toets K1
op de FP EFS 3000 worden de bedragen hier geregistreerd.
Na het indrukken van de toets K2
op de FP EFS 3000 worden de bedragen hier geregistreerd.
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REGISTREREN
CONTROLEER AANBIEDING

MAAK AANBIEDING
In dit menu kunt u een aanbieding maken,
dit moet u doen alvorens u onder overzichten - rapporten - aanbiedingen de
aanbieding kunt afdrukken.
Het opstartscherm is als eerste getoond
op deze pagina.

U kunt een drietal filters toepassen zoals getoond in het linker
scherm.
A.. Filter op aanbiedmoment
B. Filter op aanbieddatum
C. Filter op partijsoort
U kunt nu op de button Maak
aanbiedingen klikken.
Het systeem gaat vervolgens de
aanbiedingen bij elkaar zoeken
volgens de door u geselecteerde
items en maakt een interne berekening als deze voltooid is verschijnt het getoonde scherm met
daarin de resultaten.
U hoeft natuurlijk deze filters niet toe te
passen.
U kunt in het eerste scherm ook direct op
de button Maak aanbiedingen klikken.
Het systeem gaat vervolgens alle aanbiedingen bij elkaar zoeken en maakt een interne berekening als deze voltooid is verschijnt het getoonde scherm met daarin
de resultaten.

Als er geen aanbiedingen gemaakt kunnen worden omdat er
geen invoer heeft plaatsgevonden
of omdat de filters niet correct zijn
toegepast dan verschijnt er een
popup scherm met de volgende
melding.
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REGISTREREN
VASTE KOSTEN

VASTE KOSTEN F4
functietoets

Onder vaste kosten verstaan we de kosten welke dagelijks terug komen. Of kosten welke gemaakt worden door de postkamer welke niet te plaatsen zijn in PTT
sjabloon.
Zoals daar zijn koeriersdiensten, verhuizingen, opslag, verhuur van materiaal, uitbesteden van personeel, het huren van
postbakken, rolcontainers enz.
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OVERZICHTEN
RAPPORTEN

PDA
- jaar
+maand
- maand
+jaar
gehele maand
geheel jaar

gehele week
één dag

PDA of te wel de Post Debiteuren Administratie.
U kunt in dit venster een semi-PDA nota aanmaken. Selecteer eerst de datum waarvan u
een uitdraai wilt hebben.
Klik daarvoor met de linkermuistoets op deze
button
er verschijnt een popup menu waar u
de datum kunt selecteren. Een klik met de
linkermuistoets selecteert de start datum en
een klik met de rechtermuistoets selecteert het
einde van de datum selectie. De overige selectie methoden worden hiernaast weergegeven.

Na dat u een datumselectie hebt uitgevoerd klikt u met de linkermuistoets op de OK button, het datum selectie venster wordt gesloten en u
klikt vervolgens op de Rapport button er wordt nu een nieuw venster
geopend met daarin een voorbeeld hoe de afdruk eruit zal gaan zien. U
kunt deze op het scherm bekijken en vervolgens afdrukken door op de
printer button te klikken of u kunt het scherm na inzage sluiten zonder
af te drukken door op de button Close te klikken.

Afdrukken

Sluiten

Het voorbeeld van een afdruk op het scherm ziet er als volgt uit,
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FACTUUR PER
KOSTENPLAATS
In dit menu kunt u een factuur per kostenplaats genereren.
U klikt vervolgens met de de linkermuistoets op de pulldown box en het onderstaande scherm wordt geopend.
In dit scherm maakt u een keuze van
welke kostenplaatsen u een factuuroverzicht wilt hebben.

Het selecteren van één enkele kostenplaats doet u door met de linkermuistoets op het vakje voor de kostenplaats te klikken.
Als u alle kostenplaatsen wilt selecteren dan klikt u met de rechtermuistoets in het invulveld, er verschijnt nu een pulldownbox met de volgende
opties:
A . Selecteer inclusief onderliggende kostenplaatsen.
Dit betekend dat alle kostenplaatsen zijn geslecteerd ook diegene welke
onder een andere vallen.
B . Selecteer alle kostenplaatsen.
Dit betekend dat alle kostenplaatsen zijn geselecteerd met uitzondering
van de onderliggende.
C . Ongedaan maken huidige selectie.
Dit betekend dat alle geselecteerde kostenplaatsen kunnen worden gedeselecteerd.
Vervolgens klikt u op de button Rapport en er verschijnt in het scherm een afdrukvoorbeeld, wilt u deze alsnog afdrukken dan klikt u op de button Printer wilt u dit overzicht alleen maar bekijken dan klikt u na het bekijken op de button
Close.
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RAPPORTEN

AANBIEDINGSBRIEF
In dit menu kunt u een aanbiedingsbrief
bekijken, aanmaken en/of afdrukken.
De er zijn drie filtermogelijkheden
en een optioneel filter dat op alle keuzemogelijkheden kan worden toegepast.
Kies het te gebruiken filter door met de
linker muistoets het gewenste vakje te activeren.

Bij het kiezen voor aanbiedmoment
verschijnt rechts een keuzemenu met de
ingevoerde aanbiedingstijden.
Selecteer separate aanbieding als de
verwerking apart wordt aangeboden.

Als u de afgedrukte aanbiedingsbrieven
wilt bekijken selecteert u afgedrukte aanbiedingen.
Bij alle keuzemogelijkheden kan een
optioneel filter worden toegepast, met
drie mogelijkheden, geen, partijsoort of
soort werk.
Bij de keuze soort werk verschijnt een
scherm met de ingevoerde verwerkingssoorten waaruit kan worden gekozen.

Kies bij partijsoort uit de daar getoonde
mogelijkheden b.v. PTT Binnenland, PTT
Buitenland of Pakketpost.

Selecteer met de linker muistoets de af te
drukken aanbiedingsbrief in het onderste
scherm.
Klik op button Afdrukken, nu verschijnt
een afdrukvoorbeeld, klik op button Printer om af te drukken of op Close na
het bekijken van de aanbieding (zie beschrijving op pagina 20).
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BLADEREN

AANBIEDINGEN
Voor het zoeken naar een aanbieding om
deze te wijzigen of te verwijderen kan de
functie bladeren worden gebruikt.
Selecteer de gewenste aanbieding in het
overzicht met de linker muistoets of gebruik de filters datum (zie pagina 20) en/
of gebruiker.
Met de rechter muistoets kan nu worden
gekozen voor wijzigen (zie pagina 40) of
het verwijderen van de aanbieding.

Het wijzigen kan nodig zijn op basis van
de gecorrigeerde PTT gegevens.

Het verwijderen is noodzakelljk als b.v.
de totale verzending vervalt.
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FRANKEERGEGEVENS
Dit scherm toont de opgeslagen frankeergegevens, deze kunnen niet meer worden
gewijzigd of verwijderd.
Dit scherm dient ter informatie.
Met het datum filter kunnen de frankeergegevens van een gekozen datum
(zie pagina 20) worden getoond.
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OVERZICHTEN
BLADEREN

WEEGGEGEVENS

De gegevens van de gewogen verwerkingen worden hier getoond.
Selectie kan worden uitgevoerd op datum, kostenplaats en partij soort.
A.

Klik op de button Datum voor het kiezen van een dag ,week , maand etc.( zie pagina 20, datumselectie).

B.

Selecteer Kostenplaats, nu verschijnt een scherm waarbij er drie zoekmogelijkheden zijn ;
kostenplaatsnaam , kostenplaatsnummer of zoeknummer(een door de gebruiker toegekend nummer).
Dubbelklik op de kostenplaats om te selecteren , gebruik de rechtermuistoets om de inhoud te wijzigen.

C.

Selecteer partijsoort om een partij te zoeken, hierna zijn er twee zoekopties, partijsoort en soort werk.
Dubbelklik om de keuze te selecteren en gebruik de rechtermuistoets om de gegevens te wijzigen.

Pagina 32

HOOFDSTUK 3

OVERZICHTEN
BLADEREN

LOGGEGEVENS
Dit scherm geeft een overzicht van de verwerkingen met vermelding van de datum,
de naam van de verwerker en een door de
gebruiker toegekend bonnummer.

Selecteer datum voor het gewenste overzicht ( zie pagina 20, datumselectie).
Dit scherm is informatief, er kan hier niets
worden afgedrukt, verwijderd of gewijzigd.
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OVERZICHTEN
MANAGEMENT INFORMATIE

GRAFIEK
Dit scherm geeft een overzicht van de verwerkingen met vermelding van de datum,
de naam van de verwerker en een door de
gebruiker toegekend bonnummer.

Selecteer datum voor het gewenste overzicht ( zie pagina 20, datumselectie).
Dit scherm is informatief, er kan hier niets
worden afgedrukt, verwijderd of gewijzigd.
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GRAFIEK
Dit scherm geeft een overzicht van de
aantallen in gewichts trappen in een grafiek vorm. Het geeft een overzicht van de
output van een postkamer. Of een
facilitair postservicecentrum.
Dit is een grafische weergave. Als men de
aantallen exact wil weten dan moet men
een tabel vorm produceren zie pagina 36.
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TABEL
Dit scherm geeft een overzicht van de
aantallen in gewichts trappen in tabel
vorm. Het geeft een overzicht van de output van een postkamer. Of een facilitair
postservicecentrum.
Per gewicht worden de aantallen weergegeven.
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Bovenstaand scherm verschijnt wanneer in het hoofdscherm onder de optie onderhoud de keuze tabellen wordt geselecteerd.
Nu verschijnt er een aantal keuzemogelijkheden, de uitleg van elke keuze volgt na deze pagina.
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Bij het aanmaken van een aanbiedingsbrief zijn er een aantal specifieke gegevens nodig om deze brief volledig ingevuld te krijgen. Namelijk de klantgegevens.

U klikt met de linkermuistoets op de toets Nieuw en het onderstaande scherm verschijnt. Dit scherm kunt u vervolgens
invullen met de gegevens welke van
belang zijn voor het aanbiedingsformulier.
Aanbiedkantoor is het kantoor
waar de verzending wordt aangeboden.
Aanbiedmoment is het moment
waarop de verzending wordt aangeboden. Het kan mogelijk zijn dat er
op een aantal momenten per dag
kan worden aangeboden. Hiervoor
geldt dan meestal een ander
kortingspercentage, de zogenaamde
Tijd/plaats korting, en veelal een ander debiteurennummer.
U moet nu dus meerdere nieuwe klantgegevens invoeren met dezelfde gegevens maar alleen met een afwijkend
Aanbiedingsmoment en Tijd/plaats korting.
Debiteurennummer is het debiteurennummer welke door de PTT wordt gehanteerd.
Naam is de naam van diegene welke de verzending aanbied. Adres is het adres van diegene welke de verzending aanbied, in combinatie met de postcode en woonplaats en deze laatste hoeft niet gelijk te zijn aan het Aanbiedkantoor.
Als u alle gegevens correct hebt ingevuld klikt u met de linkermuistoets op de toets OK en alle gegevens worden opgeslagen.
Heeft u één van de bovenstaande gegevens niet correct ingevuld, of mocht u het Aanbiedmoment en of Debiteurennummer willen wijzigen dan klikt u met de linkermuistoets u de toets Wijzigen
Wilt u een Aanbiedmoment verwijderen
dan klikt u met de linkermuistoets op de
toets de regel welke u wilt verwijderen en
u klikt op de rechtermuistoets het onderstaande scherm
verschijnt dan.
Na bevestiging
met de linkermuistoets wordt er een nogmaals om een bevestiging gevraagd in de vorm van een Ja / Nee
scherm. U kunt op dit moment nog een laatste keuze maken.
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Met het beheren van kostenplaatsen wordt
bedoeld het opnemen van kostenplaatsen
in de tabel en het geven van een specifiek
nummer en naam aan deze kostenplaats.

U klikt met de linkermuistoets op de toets Nieuw en het onderstaande scherm verschijnt. Dit scherm kunt u vervolgens
geheel of gedeeltelijk invullen.
De items welke ingevuld moeten worden zijn Kostenplaatsnummer en Naam, alle andere items zijn van belang voor
de verdere verwerking van de kostenplaats.
Kostenplaatsnummer is een identiek nummer welke
mag bestaan uit meerdere cijfers en niet uit een combinatie van cijfers en letters. Deze regel heeft een zoek
functie in het systeem.
Naam (1) is een identieke naam van de kostenplaats
welke een combinatie mag zijn uit letters en cijfers.
Deze regel heeft een zoek functie in het systeem.
Naam (2) is een extra invoerregel welke betrekking
heeft op de naam (1) van de kostenplaats. Een extra
vermelding. Deze regel heeft geen zoek functie in het
systeem en hoeft dus ook niet ingevuld te worden.
Adres is het adres, postbus of plaats van de kostenplaats en hoeft niet ingevuld te worden.
Postcode is de postcode van de kostenplaats en hoeft
niet ingevuld te worden.
Debiteurennummer is het debiteuren nummer van de
kostenplaats en hoeft niet ingevuld te worden.
Telefoon is het telefoonnummer van de kostenplaats
intern of extern en kan naar behoefte worden ingevuld.
Fax is het faxnummer van de kostenplaats intern of extern en kan naar behoefte worden ingevuld.
Email is het Emailadres van de kostenplaats intern of
extern en kan naar behoefte worden ingevuld.
Kostenplaats mag verwerkt worden betekend dat de
betreffende kostenplaats actief is u kunt deze kostenplaats ook deactiveren, dit wil zeggen dat de kostenplaats tijdelijk of permanent niet gebruikt mag worden.
Valt onder een andere afdeling betekend dat deze
kostenplaats een onderafdeling is en dat alle kosten automatisch worden doorbelast naar de afdeling waar deze kostenplaats onder valt.
Contractkorting ook intern betekend dat de externe korting ook intern van toepassing is.
Kwantumkorting ook intern betekend dat de externe korting ook intern van toepassing is.
KIX Code korting betekend dat de externe korting ook intern van toepassing is.
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Toeslagen betekend het belasten van een kostenplaats met een vaste toeslag deze moet dan wel van te voren zijn aangemaakt anders kan er geen keuze gemaakt worden. Dit doet u in het menu onderhoud, tabellen, toeslagen.
Klik met de rechtermuis toets op het woord Nee er verschijnt een button
Nieuw klik nu met de linkermuistoets op Nieuw nu wordt er een popup
scherm geopend kostenplaats toeslag waaruit u een keuze kunt maken
uit de gemaakte toeslagen zie onderstaande voorbeeld.

De toeslag is na het selecteren ervan nog niet actief. Om de toeslag te activeren kunt u
na de toets OK te hebben gedrukt het vakje actief selecteren.
U kunt nadien de toeslagen activeren en deactiveren door in dit popup met de rechtermuistoets te klikken op Ja of Nee er verschijnt dan een popup menu waar men de keuze kan maken zie onderstaand
voorbeeld.
U kunt in dit menu na het activeren van de toeslagen nog een memoveld invullen. Klik met de
linkermuistoets op het Tabblad Memo en vul
dit veld in.
Wilt u na dat u alle gegevens hebt ingevuld
deze opslaan dan klikt u met uw linkermuistoets op de toets Opslaan, wilt u door gaan
zonder op te slaan dan klikt u op de toets Annuleren.

U kunt nadien natuurlijk nog wijzigingen aanbrengen, klik met de linkermuistoets op de kostenplaats welke u wilt wijzigen en klik daarna op de toets Wijzigen. Breng eventueel uw wijzigingen aan en klik op de toets Opslaan.
Wilt u een kostenplaats verwijderen, selecteer dan met de linkermuistoets een kostenplaats en klik vervolgens met uw
rechtermuistoets er verschijnt dan een popup menu verwijderen en klik dan met uw linker muistoets ter bevestiging er
wordt nu nogmaals om een bevestiging gevraagd.
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Onder het soortenwerk vestaan we het
type postverzending.
Of een postverwerking welke door de gebruiker gedefinieerd kan worden. Hierbij
denken we aan een dienst welke alleen
voor intern gebruik geschikt is.

U klikt met de linkermuistoets op de toets Nieuw en het onderstaande scherm verschijnt. Dit scherm kunt u vervolgens
invullen. We beginnen bij het soortwerk.
Soortwerk betekend de naam van de postzending of dienst, deze naam wordt ook afgedrukt op de aanbiedingsbrief en
de PDA nota. Deze naam dient zorgvuldig
gekozen te worden en moet uniek te zijn.
Dit vergemakkelijkt het zoeken tijdens het
handmatig- of automatisch registreren.
Partijsoort betekend door wie en of hoe
de postverzending of verwerking wordt
verwerkt. U kunt kiezen uit voorgedefinieerde Partijsoorten maar let op
deze moeten dan wel zijn aangemaakt
door de gebruiker in het hoofdstuk Onderhoud, Tabellen, Partijsoorten.
Tariefspecificatie:
Externtarief betekend het tarief welke is
vastgesteld door de PTT, dit zijn de tarieven uit het PTT tarievenboekje.
Interntarief/specifiek betekend een tarief
welke alleen maar wordt gebruikt voor intern gebruik. Voor doorbelasting naar de kostenplaats of afdeling.
Interntarief/percentage betekend dat u niet kiest voor een ingevoerde tarievenstructuur maar voor een percentage in
procenten. De berekening zie er dan als volgt uit; als extern tarief wordt in trap 1 van een stuksprijs van 0.71 gulden gebruik gemaakt. U heeft een percentage van 10% ingevuld, het programma gaat nu uit van de volgende berekening voor
het interne tarief, stuksprijs 0.71 + (10% van 0.71)= 0.71+0.071=0.781
PDA activiteit betekend een PDA nota afdrukken Ja of Nee, als het vakje geactiveerd is betekend dit wel afdukken.
Aanbieding printen betekend een aanbiedingsbrief afdrukken Ja of Nee, als het vakje geactiveerd is betekend dit wel
afdrukken.
Kwantumkorting betekend dat er wel of geen kwantumkorting van toepassing is, als het vakje geactiveerd is betekend
dit dat er wel een kwantumkorting van toepassing is.
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Tijd/plaatskorting betekend dat er wel of geen tijd/plaats van toepassing is, als het vakje geactiveerd is betekend dit dat er wel een tijd/
plaatskorting van toepassing is.
KIX betekend dat als u deze hebt geactiveerd u ook gebruik maakt van
een KIX. Een KIX is een speciale streepjescode welke bij het adres
wordt afgedrukt. U moet dan wel een omzetdrempel in één van de vastgestelde productgroepen halen. Deze productgroepen staan vermeld in
het tarievenboekje van de PTT.
Toeslagen dit betekend de toeslagen welke betrekking hebben op de
postzending of de door de gebruiker gedefinieerde verwerking of dienst.
De toeslag is dus niet kostenplaats afhankelijk.
U kunt hier na het aanklikken van de gewenste toeslag ook gelijk aanklikken of ze op intern of extern actief moeten zijn.
In het scherm onder het tabblad wordt de status van de toeslagen weergegeven. Zie het voorbeeld.
De status van de toeslagen kan worden gewijzigd door met de rechtermuistoets te klikken op de de betreffende toeslag er verschijnt dan een
Pop-Up menu als u voor wijzigen
kiest kunt u de status wijzigen in
wel en niet actief op intern en extern.
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Onderhoud tarieven betekent het invoeren
van de tarieven welke bij een bepaalde
postverzending behoren.
De naam dient zo gekozen te worden dat
deze nadien gemakkelijk terug te vinden
is en ook past bij het soortwerk wat aangemaakt gaat worden.
Partijentarief is of betekend de postverzending welke door de PTT daadwerkelijk als partijen post wordt geaccepteerd.
Kwantumkorting is een korting welke
door de PTT wordt gegeven voor een bepaalde hoeveelheid aangeboden poststukken en is contractueel vastgelegd, dit
natuurlijk in combinatie met het tijdstip
van aanbieden.
Hetzelfde geldt voor de contractkorting.
Het minimum aantal is het minimum aantal poststukken welke in deze vorm aangeboden mag worden.
Van gewicht tot gewicht is het gewicht van de stuks postverzending waar het specifieke tarief onder valt. Deze worden
gegeven in grammen dus bijvoorbeeld van 0 gram tot 3000
gram.
Invullen van de tarieven: dubbelklik met de linker muistoets op
Trap 1, er verschijnt een popup menu waar u het onder gewicht
in grammen invult druk nu op de ENTER of op de TAB toets en
vul het boven gewicht in grammen in. Let op de gewichten lopen van tot. Dit betekent dat als het boven gewicht 20 gram is
van trap 1 dat het ondergewicht van trap 2 met 20 gram begint.
Trap 1: Ondergewicht 0 gram: Bovengewicht 20 gram.
Stuksprijs in centen.
Trap 2: Ondergewicht 20 gram: Bovengewicht 50 gram.
Stuksprijs in centen.
Trap 2 opent u door met de rechtermuistoets te klikken er verschijnt dan een popup menu waar u de keuze maakt met uw
linkermuistoets uit nieuw er verschijnt in het tarieven menu de
trap 2 welke u weer invult. U bent niet gebonden aan vaste
gewichtstrappen maar u kunt deze geheel naar eigenkeuze invullen. U kunt ook in plaats van de rechtermuistoets de Insert
toets van uw computerkeyboard gebruiken.
Aanbiedingsbrief is het type formulier welke door de PTT
wordt gehanteerd voor het registeren van een postzending.
BTW tarief is het tarief welke door de PTT wordt gehanteerd voor de postzending.
48 uurs wil zeggen of de postzending binnen 48 uur wordt afgehandeld of binnen 24 uur.
Als u het vakje actief maakt betekend dit een afhandeling binnen 48 uur.
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Belstuk dit betekend dat de postzending wel of niet door de brievenbus past.
Als het vakje actief wordt gemaakt betekend dit dat de postzending niet door de brievenbus past.
Lineair tarief is of betekent de postverzending welke door de PTT daadwerkelijk als lineaire post wordt geaccepteerd.
Meestal zijn hier contractuele afspraken voor gemaakt, over de tijd van aanbieden de plaats van aanbieden de hoeveelheid en de hierbij horende kortingen.
Invullen van de tarieven: dubbelklik met de linker muistoets op
Trap 1, er verschijnt een popup menu waar u het onder gewicht
in grammen invult druk nu op de ENTER of op de TAB toets en
vul het boven gewicht in grammen in. Let op de gewichten lopen van tot. Dit betekent dat als het boven gewicht 15 gram is
van trap 1 dat het ondergewicht van trap 2 met 15 gram begint.
Trap 1: Ondergewicht 0 gram: Bovengewicht 15 gram.
Tarief per stuk in centen en het tarief per gram in centen plus
de minumum aantallen.
Trap 2 opent u door met de rechtermuistoets te klikken er verschijnt dan een popup menu waar u de keuze maakt met uw
linkermuistoets uit nieuw er verschijnt in het tarieven menu de
trap 2 welke u weer invult. U bent niet gebonden aan vaste
gewichtstrappen maar u kunt deze geheel naar eigenkeuze invullen. U kunt ook in plaats van de rechtermuistoets de Insert
toets van uw computerkeyboard gebruiken.
Trap 2: Ondergewicht 15 gram: Bovengewicht 18 gram.
Tarief per stuk in centen en het tarief per gram in centen plus
de minumum aantallen.
Aanbiedingsbrief is het type formulier welke door de PTT
wordt gehanteerd voor het registeren van een postzending.
BTW tarief is het tarief welke door de PTT wordt gehanteerd voor de postzending.
48 uurs wil zeggen of de postzending binnen 48 uur wordt afgehandeld of binnen 24 uur.
Als u het vakje actief maakt betekend dit een afhandeling binnen 48 uur.
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TOESLAG PER STUK
De toeslagen zijn onderverdeeld in vier
categorieen. Een toeslag per stuk, een
percentage, een toeslag per hoeveelheid
waarde en een toeslag per aanbieding.
Invoeren van een nieuwe toeslag gaat als
volgt. Klik met de linkermuistoets op de
button nieuw er verschijnt nu een scherm
met een tekst regel voor de naam van de
toeslag welke u geheel naar eigenkeuze
kunt invullen.
Ga verder met de Enter of Tab toets en
vul het type toeslag in.
Bij de toeslag per stuk vult u een bedrag
in en u gaat vervolgens verder met de
Enter of Tab toets, het activeren van de
kontractkorting en of een
kwantumkorting welke alleen maar van toepassing zijn op de toeslag is geheel naar eigenkeuze toepasbaar.
De PTT code is van toepassing als de toeslag een PTT toeslag is.
BTW Percentage moet worden ingevuld, u kunt een keuze maken in
de pulldown box uit de vooraf gedefinieerde BTW Percentages.
Na het invullen klikt u met de linkermuistoets op de button OK en de
nieuwe toeslag wordt opgeslagen en is klaar voor gebruik.
U kunt natuurlijk nadien eventueel een wijziging aanbrengen, u klikt
dan met de linkermuistoets op de button wijzigen er verschijnt dan
het zelfde scherm als bij de nieuwe invoer u voert vervolgens de correctie uit en klikt op de button OK de wijziging wordt opgeslagen en
is klaar voor gebruik.
Wilt u een toeslag verwijderen ga dan met
de muisaanwijzer op de bewuste regel staan
en klik met de rechtermuistoets er verschijnt
een popup-menu met de melding verwijderen. Klik vervolgens met de linkermuistoets
en de toeslag is verwijderd.
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PERCENTAGE
De toeslagen zijn onderverdeeld in vier
categorieen. Een toeslag per stuk, een
percentage, een toeslag per hoeveelheid
waarde en een toeslag per aanbieding.
Invoeren van een nieuwe toeslag gaat als
volgt. Klik met de linkermuistoets op de
button nieuw er verschijnt nu een scherm
met een tekst regel voor de naam van de
toeslag welke u geheel naar eigenkeuze
kunt invullen.
Ga verder met de Enter of Tab toets en
vul het type toeslag in.
Bij de toeslag percentage vult u een percentage in procenten in deze is alleen van
toepassing op de interne tarieven en
wordt berekend over het interne tarief u
gaat vervolgens verder met de Enter of Tab toets.
BTW Percentage moet worden ingevuld, u kunt een keuze maken in
de pulldown box uit de vooraf gedefinieerde BTW Percentages.
Na het invullen klikt u met de linkermuistoets op de button OK en de
nieuwe toeslag wordt opgeslagen en is klaar voor gebruik.
U kunt natuurlijk nadien eventueel een wijziging aanbrengen, u klikt
dan met de linkermuistoets op de button wijzigen er verschijnt dan het
zelfde scherm als bij de nieuwe invoer u voert vervolgens de correctie
uit en klikt op de button OK de wijziging wordt opgeslagen en is klaar
voor gebruik.
Wilt u een toeslag verwijderen ga dan met
de muisaanwijzer op de bewuste regel staan
en klik met de rechtermuistoets er verschijnt
een popup-menu met de melding verwijderen. Klik vervolgens met de linkermuistoets
en de toeslag is verwijderd.
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TOESLAG PER
HOEVEELHEID WAARDE
De toeslagen zijn onderverdeeld in vier
categorieen. Een toeslag per stuk, een
percentage, een toeslag per hoeveelheid
waarde en een toeslag per aanbieding.
Invoeren van een nieuwe toeslag gaat als
volgt. Klik met de linkermuistoets op de
button nieuw er verschijnt nu een scherm
met een tekst regel voor de naam van de
toeslag welke u geheel naar eigenkeuze
kunt invullen.
Ga verder met de Enter of Tab toets en
vul het type toeslag in.
Bij de toeslag per hoeveelheid waarde
vult u een bedrag in bij,
tarief per Hfl waarde en of bij,
per Hfl 1000 en of bij,
maximale totaalwaarde en u gaat vervolgens verder met de Enter of
Tab toets, het activeren van de kontractkorting en of een
kwantumkorting welke alleen maar van toepassing zijn op de toeslag
is geheel naar eigenkeuze toepasbaar.
De PTT code is van toepassing als de toeslag een PTT toeslag is.
BTW Percentage moet worden ingevuld, u kunt een keuze maken in
de pulldown box uit de vooraf gedefinieerde BTW Percentages.
Na het invullen klikt u met de linkermuistoets op de button OK en de
nieuwe toeslag wordt opgeslagen en is klaar voor gebruik.
U kunt natuurlijk nadien eventueel een wijziging aanbrengen, u klikt
dan met de linkermuistoets op de button wijzigen er verschijnt dan het
zelfde scherm als bij de nieuwe invoer u
voert vervolgens de correctie uit en klikt op
de button OK de wijziging wordt opgeslagen
en is klaar voor gebruik.
Wilt u een toeslag verwijderen ga dan met
de muisaanwijzer op de bewuste regel staan
en klik met de rechtermuistoets er verschijnt
een popup-menu met de melding verwijderen. Klik vervolgens met de linkermuistoets
en de toeslag is verwijderd.
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De toeslagen zijn onderverdeeld in vier
categorieen. Een toeslag per stuk, een
percentage, een toeslag per hoeveelheid
waarde en een toeslag per aanbieding.
Invoeren van een nieuwe toeslag gaat als
volgt. Klik met de linkermuistoets op de
button nieuw er verschijnt nu een scherm
met een tekst regel voor de naam van de
toeslag welke u geheel naar eigenkeuze
kunt invullen.
Ga verder met de Enter of Tab toets en
vul het type toeslag in.
Bij de toeslag per aanbieding vult u een
bedrag in en u gaat vervolgens verder met
de Enter of Tab toets, u vult vervolgens in
wat de methode van doorberekening moet
zijn, u kunt een keuze maken uit de volgende drie methodes.
Naar rato aantal stuks per deelpartij of
naar rato gewicht per deelpartij of
elke kostenplaats gelijk bedrag
Het activeren van de kontractkorting en of een kwantumkorting
welke alleen maar van toepassing zijn op de toeslag is geheel naar
eigenkeuze toepasbaar.
De PTT code is van toepassing als de toeslag een PTT toeslag is.
BTW Percentage moet worden ingevuld, u kunt een keuze maken in
de pulldown box uit de vooraf gedefinieerde BTW Percentages.
Na het invullen klikt u met de linkermuistoets op de button OK en de
nieuwe toeslag wordt opgeslagen en is klaar
voor gebruik.
U kunt natuurlijk nadien eventueel een wijziging aanbrengen, u klikt dan met de linkermuistoets op de button wijzigen er verschijnt dan het zelfde scherm als bij de
nieuwe invoer u voert vervolgens de correctie uit en klikt op de button OK de wijziging
wordt opgeslagen en is klaar voor gebruik.
Wilt u een toeslag verwijderen ga dan met
de muisaanwijzer op de bewuste regel staan
en klik met de rechtermuistoets er verschijnt
een popup menu met de melding verwijderen. Klik vervolgens met de linkermuistoets
en de toeslag is verwijderd.
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Onder vastekosten verstaan we, het boeken van de kosten welke maandelijks terug komen. U kunt deze kosten boeken
over alle kostenplaatsen of over één
kostenplaats.

U klikt met de linkermuistoets op de button Nieuw en het onderstaande scherm verschijnt. Dit scherm kunt u vervolgens
invullen. We beginnen bij de naam u vult dit geheel naar eigen keuze in. Daarna vult u het bedrag in. Het BTW percentage dient ook ingevuld te worden u kunt hier kiezen uit de vooraf gedefinieerde percentages.
Bij doorbelasting kunt u kiezen uit doorbelasting over alle kostenplaatsen of uit maar één kostenplaats, als u kiest voor
één kostenplaats kunt u naast de tekst in de
pulldown box de betreffende kostenplaats selecteren.
Als u het vakje naast de PDA activiteit
activeerd dan verschijnt onder de tekst een
vakje waar de PTT code ingevuld kan worden.
Na het invullen sluit u dit scherm door met de
linkermuistoets op OK te klikken.
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PARTIJSOORTEN
Onder partijsoorten verstaan we de benaming van de postverzending.
De benamingen kunnen vrij worden gekozen.
Deze optie vergemakkelijkt het zoeken en
kan als filteroptie gebruikt worden als u de
postverzending met een duidelijke partijsoortbenaming definieert.

Klik met de linkermuistoets op de button
nieuw er verschijnt nu een scherm met
een tekst regel welke u geheel naar eigenkeuze kunt invullen.
Na het invullen van de regel klikt u met de
linkermuistoets op de button OK en de
partijsoort wordt opgeslagen en is klaar
voor gebruik.
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Indien er een frankeermachine is gekoppeld aan het systeem dienen er een aantal gegevens te worden ingevuld die
specifiek voor de aangesloten frankeermachine zijn.
Ook hiervoor wordt er weer een invoerscherm getoond dat het mogelijk maakt deze gegevens vast te leggen.
In de Elektronische frankeermachine, die aan het systeem kan worden aangesloten, zitten een tweetal PTT-tellers. Deze
tellers houden het totale aantal en het totale bedrag bij dat met deze machine is verwerkt. Deze tellers worden dan ook
door de PTT uitgelezen om tot een uiteindelijke afrekening te komen voor het gebruik van deze machine.
De standen van deze tellers kunnen ook ingebracht worden in het systeem. De gevraagde
waarden zijn op de EFS (Frankeermachine) op
te vragen door eerst het gevraagde nummer in
te toetsen, een 1 of een 2, en daarna op de register toets te drukken. De gevraagde waarden
worden dan zichtbaar in het display van de
EFS.
Ook kunnen er keuzedrukstempels op de frankeermachine zijn aangebracht. Deze stempels
kunnen dan ook benoemd worden in het systeem. Deze namen komen dan ook weer terug
op het scherm bij het werken met de frankeermachine. Zie het linker voorbeeld.
Het invullen van de gegevens gaat als volgt:
FR Nummer: betekend het frankeermachinenummer van de
aangesloten frankeermachine.
FR Aantal: betekend het totaal aantal gefrankeerde poststukken oftewel Register 2 van de frankeermachine.
FR Bedrag: betekend het totaal gefrankeerde bedrag oftewel Register 1 van de frankeermachine.
Toeslag/stuk: betekend een toeslag per gefrankeerd poststuk en wordt opgeteld over het externe tarief. Deze toeslag
is niet kostenplaats afhangkelijk maar geldt voor alle in systeem aanwezige kostenplaatsen. U bent geheel vrij in het
wel of niet toepassen van deze kostenplaats en in de
hoogte van de toeslag, de toeslag mag zowel positief als negatief zijn.
Procentuele toeslag: betekend een toeslag in procenten over het externe tarief. Dus niet over het tarief plus toeslag/
stuk.
BTW Percentage: betekend dat u een keuze kunt maken uit de door u vooraf gedefinieerde BTW percentage’s.
Keuzedruk: betekend de manier waarop de post wordt verstuurd oftewel de verzendwijze. Stempel 0 betekend als de
post zonder een verzendwijze definitie verstuurd wordt de gewone briefpost of standaardpost.
De overige stempels zijn de stempels welke op de frankeermachine gemonteerd zijn.
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BTW percentages kunt u voor alle berekeningen gebruiken. U bent geheel vrij in het
bepalen van het BTW percentage.
U bent niet afhangkelijk van één BTW
percentage u kunt meerdere verschillende
percentages aanmaken, u kunt er echter
maar één tegelijk toepassen op een berekening of kostenplaats of toeslag.

Invoeren van een nieuw BTW percentage
gaat als volgt. Klik met de linkermuistoets
op de button nieuw er verschijnt nu een
scherm met een tekst regel welke u geheel naar eigenkeuze kunt invullen.
Ga verder met de Enter of Tab toets en
vul het BTW percentage in.
Na het invullen van de regel klikt u met de
linkermuistoets op de button OK en het
nieuwe BTW percentage wordt opgeslagen en is klaar voor gebruik.
U kunt natuurlijk nadien eventueel een wijziging aanbrengen, u klikt dan met de
linkermuistoets op de button wijzigen er
verschijnt dan het zelfde scherm als bij de
nieuwe invoer u voert de correctie uit en
klikt op de button OK de wijziging wordt
vervolgens opgeslagen en is klaar voor
gebruik.

Wilt u een BTW percentage verwijderen
ga dan met de muisaanwijzer op de bewuste regel staan en klik met de rechtermuistoets er verschijnt een popup-menu
met de melding verwijderen. Klik vervolgens met de linkermuistoets en het BTW
percentage is verwijderd.
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GEBRUIKERS
Dit is een beheerders optie.
Onder gebruikers verstaan we het personeel wat daadwerkelijk met het systeem
werkt.
Deze gebruikers worden in de regel door
de beheerder aangemaakt.

Invoeren van een nieuwe gebruiker gaat als volgt. Klik
met de linkermuistoets op de button nieuw er verschijnt nu een scherm met
een tekst regel welke u geheel naar eigenkeuze kunt invullen.
Ga verder met de Enter of Tab toets en vul de rol van de gebruiker in door een
keuze te maken uit de pulldownbox, deze moet natuurlijk bij het scherm gebruikers rollen zijn aangemaakt.
Ga verder met de Enter of Tab toets en vul de inlogcode in, ga verder met de
Enter of Tab toets en vul het wachtwoord in. Na het invullen van de regel klikt
u met de linkermuistoets op de button OK en de nieuwe gebruiker wordt opgeslagen en is klaar voor gebruik.
U kunt natuurlijk nadien eventueel een wijziging aanbrengen, u klikt dan met de
linkermuistoets op de button wijzigen er verschijnt dan het zelfde scherm als
bij de nieuwe invoer u voert de correctie uit en klikt op de button OK de wijziging wordt vervolgens opgeslagen en is klaar voor gebruik.

Wilt u een gebruiker verwijderen ga dan met de muisaanwijzer op de bewuste regel staan en klik met de rechtermuistoets er verschijnt
een popup-menu met de melding verwijderen. Klik vervolgens met de linkermuistoets en de gebruiker is verwijderd.
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Dit is een beheerders optie.
Onder de gebruikersrollen verstaan we het
type gebruiker welke gebruik maakt van
het systeem en het nivo.
Deze naam kan geheel willikeurig gekozen
worden. Dit is natuurlijk bedrijfscultuur
afhangkelijk en u bent daar geheel vrij in.
Onder het nivo verstaan de verschillende
opties van het systeem waar een gebruiker rechten toe heeft.
Als een beheerder een nieuwe gebruiker
aanmaakt dan is daar automatisch een
nivo aan gekoppeld.
Een overzicht hiervan vindt u op de volgende pagina.
Klik met de linkermuistoets op de button
nieuw er verschijnt nu een scherm met
een tekst regel welke u geheel naar eigenkeuze kunt invullen.
Ga verder met de Enter of Tab toets en vul het nivo in van de nieuwe gebruikersrol.
Na het invullen van de regel klikt u met de linkermuistoets op de button OK en de nieuwe gebruikersrol wordt opgeslagen en is klaar voor gebruik.
U kunt natuurlijk nadien eventueel een wijziging aanbrengen, u klikt dan met de linkermuistoets op de button wijzigen
er verschint dan het zelfde scherm als bij de nieuwe invoer u voert de correctie uit en klikt op de button OK de wijziging
wordt vervolgens opgeslagen en is klaar voor gebruik.
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MENU STRUCTUUR XIRIS INCLUSIEF DE NIVO’S
Bestand

0
Importeren
Ctrl+I
Exporteren
Ctrl+E
Beveiliging 0
Inloggen
0
Wijzigen wachtwoord

Afsluiten
0
Registreren 10
Handmatig
F2
Automatisch

14
15
Wegen

10

16

Statisch
17
Dynamisch 18
Vloer
19
Controleer aanbieding
Vaste kosten
Overzichten 20
Rapporten 25

Frankeren 16
25

PDA
29
Fakturen
28
Aanbieding 27
Bladeren

20
Aanbiedingen

Frankeergegevens

Weegegevens

Loggegevens

Onderhoud 30
Tabellen

23
Wijzigen
40
Verwijderen 50
21
Wijzigen
40
Verwijderen 50
22
Wijzigen
40
Verwijderen 50
30
Wijzigen
40
Verwijderen 50

35
Klant gegevens

Kostenplaatsen

Soorten werk

Tarieven

50
Toevoegen 55
Wijzigen
60
Verwijderen 65
50
Toevoegen 55
Wijzigen
60
Verwijderen 65
50
Toevoegen 55
Wijzigen
60
Verwijderen 65

50
Toevoegen 55
Wijzigen
60
Verwijderen 65

Toeslagen 50

Randapparatuur

Correctie

Toevoegen 55
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60
Verwijderen 65
Vaste kosten
50
Partijsoorten
50
Toevoegen 55
Wijzigen
60
Verwijderen 65
Aanbiedingsbrieven
50
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50
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50
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60
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Gebruikers 50
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Wijzigen
60
Verwijderen 65
Lock verwijderen
Gebruikers rollen
50
Toevoegen 55
Wijzigen
60
Verwijderen 65
35
Statische schaal
60
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60
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60
Frankeermachinegegevens
60

35
Aanbiedingen
Frankeermachine

Help

0
Index
Over RLS

70

40
40

0
0
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STATISCH WEEGSCHAAL
Dit menu is een beheerders nivo.
In dit menu kunt u de communicatie instellen welke nodig is voor de data overdracht tussen de verschillende soorten
randapparatuur en de computer.
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DYNAMISCHE
WEEGSCHAAL
Dit menu is een beheerders nivo.
In dit menu kunt u de communicatie instellen welke nodig is voor de data overdracht tussen de verschillende soorten
randapparatuur en de computer.
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VLOERSCHAAL

UNDERCONSTRUCTION
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FRANKEERMACHINE
Dit menu is een beheerders nivo.
In dit menu kunt u de communicatie instellen welke nodig is voor de data overdracht tussen de frankeermachine en de
computer.

Pagina 60

HOOFDSTUK 4

ONDERHOUD
CORRECTIE

AANBIEDINGEN
Met het corrigeren van een aanbieding
wordt de mogelijkheid geboden om naderhand een aanbieding welke reeds aangeboden was aan de PTT te corrigeren.
U kunt de aanbieding corrigeren op aantallen of op het totaalgewicht. Het systeem berekend automatisch de nieuwe totalen.
U gaat als volgt te werk: selecteer met de
linkermuistoets een aanbieding en klik
vervolgens op de button Corrigeren u ziet
vervolgens in het bovenste deel van het
scherm de gegevens staan van de aanbieding, zoals de datum het aanbiedmoment de aantallen en het gewicht.
U wijzigd vervolgens de aantallen en het totaalgewicht in grammen.
In het rechter gedeelte van het scherm onder de tekst Corrigeer de geselecteerde kostenplaats ziet u vervolgens de
door het systeem herberekende gegevens. De button Corrigeer is nu actief geworden, als u nu op deze button klikt zullen de gecorrigeerde gegevens opgeslagen
worden onder de geselecteerde kostenplaats.

U kunt de aantallen en gewicht ook over verschillende kostenplaatsen verdelen. U ziet hier
een voorbeeld van in het onderste scherm.
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Er blijft na het corrigeren naar één kostenplaats een bepaald aantal over. Dit aantal
kunt u verdelen over andere kostenplaatsen of naar een specifieke kostenplaats corrigeren welke speciaal daarvoor
is aangemaakt voor het beheer van gecorrigeerde aanbiedingen, dan klikt u op de
button Corrigeer naar nieuwe kostenplaats.
Er verschijnt vervolgens een nieuw
scherm waar u een een keuze kunt maken
uit een kostenplaats u kunt hier tevens
zoeken op naam of debiteurennummer.
Als u een kostenplaats heeft geselecteerd
klikt u op de OK button en de gegevens
worden opgeslagen en er verschijnt een
scherm met de melding dat partij is gecorrigeerd en gegevens zijn opgeslagen vervolgens wordt het scherm automatisch gesloten en verschijnt het hoofdmenu.
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UNDERCONSTRUCTION
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HELP-ONDERWERPEN
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OVER XIRIS

VERSIE 1.1
In dit scherm vindt u gegevens over de
applicatie, zoals het versienummer en de
copyright gegevens.
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TABVOLGORDE
In dit scherm kunt u de tab of enter volgorde instellen naar eigen gebruik.
De tabvolgorde vindt plaats na opslaan.
Dit betekend dat wanneer er een handmatige invoer heeft plaats gevonden en
deze is opgeslagen. Dat de volgorde van invoer kan worden ingesteld.
Een voorbeeld: Na een invoer
wordt de verwerking opgeslagen.
Na het opslaan komt het invoer
scherm terug. Nu kunt u de
keuze maken waar de cursor als
eerste terug komt. Bij het soortwerk, kostenplaatsnummer,
kostenplaatsnaam, datum,
aanbiedmoment, kixcode of
separate aanbieding. Na deze
velden springt de cursor naar
het veld aantal. Deze moet altijd
worden ingevuld vandaar dat
deze niet meer voorkomt in het
optie veld.
Het openen van het keuze veld
gaat als volgt: plaats de muisaanwijzer ergens op het grijze
gedeelte van het invoerscherm
en klik met de rechtermuistoets.
Het optie scherm wordt geopend
en u kunt uw tab of enter volgorde instellen.
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DATABASE VELDEN
Onder database velden verstaan we de
schermweergave. Deze zijn instelbaar
voor een aantal schermen. Hieronder worden de schermen benoemd waar de
databasevelden instelbaar zijn.
Klantgegevens, kostenplaatsen, soortenwerk, tarieven, toeslagen, vastekosten,
partijsoorten en BTW percentages.
De databasevelden zijn instelbaar in een
popup menu dit popup menu kunt u oproepen door met de muisaanwijzer op het
witte gedeelte van bijvoorbeeld het onderhoud klantgegevens scherm te gaan
staan en dan met de rechter muistoets te
klikken.

Het menu wordt nu geopend en u kunt de verschillende items van de source list naar de destination list verplaatsen.
De source list is de lijst met de aanwezige items. De destination list is de lijst met de door de gebruiker ingestelde items
welke weergegeven moeten worden.
De items kunt u van de source list naar de destination list verplaatsen door
deze met de muis te activeren en ze dan vervolgens te verplaatsen met de
pijltjes toetsen in het midden van het menu. Met de enkele toetsen verplaats u een enkel item. Met de dubbele pijltjes toetsen worden alle items
tegelijk van en naar de source en destination list.
Dit is geheel naar inzicht van de gebruiker instelbaar.
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TOETSEN BESCHRIJVING
Het maken van een notitie
Het maken van een lineairtarief
Het maken van een aanbieding
Het maken van een partijtarief
Het invoeren van nieuwe gegevens
Het maken van een berekening

Het invoeren van nieuwe gegevens

Het wijzigen van gegevens
of
Het sluiten van een geopend scherm

Het bevestigen van een handeling

Het opheffen van een handeling
of
Het opslaan van een handeling

Het naar de printer sturen van gegevens
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afsluiten 12
Alt+F4 12

memo 30

B

opstartscherm 18
overzicht 2

bonnummer 13

C

N
nieuw wachtwoord 11

O

P

computerkeyboard 13
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WOORDEN
BUTTON

Toets waarop men met de muisaanwijzer kan klikken.

PULLDOWNBOX

Een keuze scherm wat verschijnt na het aanklikken van een selectie driehoekje.

POPUP menu

Een tweede scherm wat verschijnt na het aanklikken van een selectie of opdracht.

TABBLAD

Verdeling in een menu waarop men met de muisaanwijzer kan klikken voor de diverse opties.

PDA

Post Debiteuren Administratie.
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