
Prijzen wijzigen of invoeren van de artikelen.

Alle artikelen die we invoeren staan bij artikelen + vakken. 

Als we een prijs van een artikel gaan invoeren, dan gaan we naar:

ARTIKELEN + VAKKEN, 1. INVOER HOOFD-GROEPEN,
Hier zijn hoofd-groepen verdeeld voor de artikelen.
Hierdoor kunnen we goed overzicht houden over de artikelen.

Als we nu de scharnieren als voorbeeld pakken.
Dan gaan we eerst naar het scharnier toe:
ARTIKELEN + VAKKEN, → 2. SAMENSTELLING VAK:, → J. HANG EN SLUITWERK:, SCHARNIER, 
vak type: SCH8989 DE

Als we dan op de knop rechts onder klikken: ONDERDELEN
Hier kunnen we zien wat er meegenomen wordt als we dit type scharnier kiezen.

Zoals we zien worden er 5 artikelen (onderdelen) meegenomen.

SCH8989 VK: dit is het type scharnier wat gebruikt wordt.

INKR_SCH inkrozen scharnier deur
INKR_SCH_K inkrozen scharnier kozijn
MON_SCH monteren scharnier deur
MON_SCH_K monteren scharnier kozijn Dit zie je ook staan in de laatste tabel: Uren voor.

Dit wordt zo opgegeven, want als je een losse deur tekent mag hij niet, INKR_SCH_K en MON_SCH_K
meenemen.



Achter al deze artikelen worden weer prijzen gekoppeld.

Door op de 3 puntjes achter het artikel te klikken, kun je eenvoudig zien waar het artikel is opgeborgen.

Om de prijs van het scharnier aan te passen gaan we naar:

ARTIKELEN + VAKKEN, 1. INVOER HOOFD-GROEPEN, INVOER GROEPEN van hoofdgroep: HSLW, 
INVOER ARTIKELEN van groep: SCHA
Vul in het veld "Artikel code" de waarde SCH8989 VK in

Bij het scharnier werken we met artikelcodes van jullie leverancier. 
Deze prijzen worden ingelezen en aangepast op de juiste prijs met kortingstabel die jullie betalen bij de 
leverancier. 



Om de prijs van het inkrozen en het monteren aan te passen gaan we naar een andere hoofd-groep.

Hoofd-groep: UUR
In de hoofd groep UUR worden, hoekverbindingen, machinale vaardigheden en het monteren van beslag 
ingevoerd.

Machinale vaardigheden:
INKR_SCH inkrozen scharnier deur
INKR_SCH_K inkrozen scharnier kozijn

Het monteren van beslag:
MON_SCH monteren scharnier deur
MON_SCH_K monteren scharnier kozijn

Hier gaan we ook met de minuten van de manuren rekenen. 
(hoelang doen we over het inkrozen of het monteren)

Nu zijn de prijzen gekoppeld met het scharnier en kan er mee getekend en gecalculeerd worden.


