
 
Orderboek 

Deellevering 

In het programma orderboek kunt u Deelleveringen opgeven van een bepaald project. 

Deze deelleveringen worden aangeven door een weeknummer op te geven waarin deze 

deellevering 

geleverd moet worden. 

De deelleveringen kunnen aangegeven worden in welke week ze geleverd moeten worden 

onder de knop 

deellevering aangeven. 

Hier kan ook aangegeven worden dat de kozijnen eventueel extern uitbesteed worden door 

knop ext. aan te vinken. 

 

Verzamelprojecten 

Verschillende werken bij elkaar voegen om ze als een verzamelproject de machinale in te 

sturen doet u onder de knop verzamelproject opgeven. 

Hier geeft u een verzamelproject nummer op waaronder de verschillende projecten vallen. 

Dit kan b.v. een weeknummer met jaar zijn als deze projecten in die bepaalde week gemaakt 

gaan worden in de machinale. 

Onder de knop sub project aanmaken geeft u eerst een max. 3 cijferig of nummer code op 

waaronder het projectcode valt.  

Dan geeft u bij project code de projectcode op die onder de sub project hoort. 

Daarna gaat u naar een van de knoppen onder in het scherm. 

Indien u niet alle kozijnen wilt doen maar b.v. alleen alle buiten kozijnen dan klikt u op de 

knop buiten koz. 

Let op hier reageert hij alleen op als er ook onder kozijn tekenen onder de knop 

buitenkozijnen de profilering is gekozen. 

Is het voor dit sub. project opgegeven dan kunt u het volgende sub project op gaan geven op 

de zelfde manier. 

Als er bijvoorbeeld staat aangegeven dat de kozijnen al gemaakt zijn doordat ze per ongeluk 

al een keer onder een andere sub zijn opgeroepen of om een andere reden kunt u onder de 

knop order ongedaan maken er voor zorgen dat het project niet meer aangeeft dat hij al 

gemaakt is. 

 

Bij stuklijsten en machine aansturing kunt u onderaan het eerste veld aangeven dat hij de 

lijsten van het verzamelproject moet pakken inplaats van de losse projecten. 

Hij verzameld dan b.v. bij afkortlijst al het kozijn hout van die werkjes in een lijst dit doet hij 

ook voor de machine aansturing. 

Als het vinkje niet aan staat van lijsten van verzamelproject kunt u onder de afkortlijsten en 

bij de machine aansturing de eventuele deellevering aangeven waarvan u de b.v. afkortlijst 

wilt hebben.   


