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ORDERBOEK, DEELLEVERINGEN OPGEVEN (oud) 

Bij deelleveringen opgeven kan door middel van datum op te geven verschillende deelleveringen aangemaakt 

worden.

 

Onder de knop deellevering aangeven word de verdeling verdeeld over de verschillende weken die opgegeven 

zijn. 

Het vakje EXT betekend extern uitbesteden dus deze maakt u dan niet zelf. En zijn niet zichtbaar op de afkortlijsten 
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Indien de opdeling is gemaakt van de kozijnen kunnen deze eventueel ook nog in de week zelf opgedeeld worden. 

1 klik op de bol om meerdere levering onder 1 week op te geven. 

2 Aantal leveringen per week aangeven.  

 

Onder de knop Leverschema opgeven kunt u de verdere verdeling van de kozijnen maken. 

 

Hierbij ook verschillende overzichten. Waaronder Geleverd LET OP deze word alleen weergegeven indien de 

afleverbonnen worden aangemaakt met optie transportplanning. 

Indien afkortlijsten of overzicht lijsten van de bepaalde week opgevraagd word is dit van heel die week en niet 

apart van de onderliggende leveringen. 
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Via de knop planning onder de knop Deelleveringen opgeven kunnen de leveringen in de planning gezet worden 

en richting de transportplanning. 

 

 

De weken kunnen bij verschillende modules opgeroepen worden met dit vak 
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ORDERBOEK, VERZAMEL PROJECT OPGEVEN 

Met verzamel projecten opgeven kunt u verschillende projecten samen voegen om eventueel te gelijk te maken. 

Maar ook kan hiermee een verzameling van alle draaival sponning kozijnen van bepaalde projecten samen 

gevoegd worden of van buitendraaiende sponningen. 

 

Sub project aanmaken 

Geef bij Sub project een code op. 

Hierna kan de project code opgegeven worden die onder die bepaalde sub mag vallen. 

 

Nu kan gekozen worden of alle kozijnen uit dit project opgenomen moeten worden in het verzamelproject of 

alleen bepaalde kozijnen (sponning afhankelijk of per merk) 
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Indien een project vanuit een deellevering komt die toegevoegd moet worden bij een verzamelproject kan hierbij 

alleen een deellevering gekozen worden. 

 

 

Indien verzamelproject richting machine of stuklijsten er van dan dient dit vinkje aangezet te worden. 

 

 

LET OP indien hij aangeeft bij verzamelproject dat de kozijnen al gemaakt zijn en ze moeten toch nog gemaakt 

worden dan kan onder de knop ORDER ONGEDAAN MAKEN deze waarde gereset worden. 

 


