
 

 

  

  
 Adsolut  

KMO-beheer 
Uitbreiding 
 

 www.wolterskluwer.com/nl-
be/solutions/tax-and-accounting-belgium 

 
  

http://www.wolterskluwer.com/nl-be/solutions/tax-and-accounting-belgium
http://www.wolterskluwer.com/nl-be/solutions/tax-and-accounting-belgium


 

 

 



 

Adsolut – KMO-Beheer - Uitbreiding 

Inhoudsopgave 

INLEIDING ........................................................................................................................................................... 1 

ARTIKELS ............................................................................................................................................................ 2 

WERKEN MET VERSCHILLENDE EENHEDEN .......................................................................................................... 2 

Gebruik in de bonnen ...................................................................................................................................... 2 

Gebruik in de stockopname ............................................................................................................................. 5 

WERKEN MET VARIANTEN ................................................................................................................................... 5 

WERKEN MET BEREKENDE HOEVEELHEDEN ......................................................................................................... 9 

TRANSPORT ...................................................................................................................................................... 12 

TRANSPORTEURS ............................................................................................................................................... 12 

TRANSPORTLIJSTEN ........................................................................................................................................... 13 

Manuele lijsten .............................................................................................................................................. 13 

Elekronische lijsten ....................................................................................................................................... 15 

STANDAARD TEKSTEN .................................................................................................................................. 16 

MAILTEKSTEN.................................................................................................................................................... 16 

TEKSTEN OP AFDRUKKEN ................................................................................................................................... 20 

Hoofding en slot ............................................................................................................................................ 20 

Andere teksten ............................................................................................................................................... 21 

RAPPORTEN ...................................................................................................................................................... 22 

LIJSTEN .............................................................................................................................................................. 22 

DRAAITABELLEN ............................................................................................................................................... 23 

GRAFIEKEN ........................................................................................................................................................ 26 

TAKEN, LIJSTEN, STATISTIEKEN ......................................................................................................................... 29 

PROJECTEN ...................................................................................................................................................... 33 

CREATIE ............................................................................................................................................................ 33 

INSTELLINGEN ................................................................................................................................................... 34 

Project statussen ........................................................................................................................................... 34 

Project types .................................................................................................................................................. 34 

Project fases .................................................................................................................................................. 35 

TABBLADEN ....................................................................................................................................................... 36 

KOPPELING TUSSEN PROJECT EN AAN- EN VERKOOPPROCESSEN ........................................................................ 38 

PROJECTFICHE ................................................................................................................................................... 39 

SNELTOETSEN ................................................................................................................................................. 41 

INSTELLINGEN ................................................................................................................................................ 42 



 

Adsolut – KMO-Beheer - Uitbreiding 

 

  



 

Adsolut – KMO-Beheer - Uitbreiding 

  



 

Adsolut – KMO-Beheer - Uitbreiding 

 
  



 

Adsolut – KMO-Beheer - Uitbreiding 

 



 

Adsolut – KMO-Beheer - Uitbreiding 

 

  



 

Adsolut – KMO-Beheer - Uitbreiding 

 

  



 

Adsolut – KMO-Beheer - Uitbreiding 

 

  



 

 

 Adsolut - KMO-beheer - Uitbreiding                               1 

Inleiding 

Deze syllabus behandelt een aantal bijkomende modules die het werken met Adsolut aanzienlijk 
vergemakkelijken. Afhankelijk van de werkwijze en de noden binnen uw onderneming kunnen  
onderstaande opties onmiddellijk of na verloop van tijd nuttig zijn. 

 

Achtereenvolgens komen volgende onderwerpen aan bod: 

 

• Artikelfiche: 
- werken met verschillende eenheden (stuks, dozen, palletten, …) 
- werken met varianten (kleuren, maten, …) 
- werken met berekende hoeveelheden (m², m³, …) 

 
 

• Transport: 
- creatie van transporteurs 
- creatie van transportlijsten  

 
 

• Teksten: 
- wijzigen van standaard mailteksten 
- creatie van bijkomende mailtemplates 
- wijzigen van standaard teksten op afdrukken 

 
 

• Rapporten 
- lijsten 
- draaitabellen 
- grafieken 
- statistieken 

 
 

• Projecten 
- creatie 
- instellingen 
- koppeling aan aan- en verkoopprocessen 
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Artikels 

Werken met verschillende eenheden 

Gebruik in de bonnen 
Elk artikel wordt verhandeld in minstens één eenheid (per stuk, per doos, per pallet, …).  

In veel gevallen bestaat het artikel enkel in die ene eenheid, terwijl andere artikels in meerdere 
eenheden beschikbaar kunnen zijn.   

De verschillende eenheden stelt u in Adsolut in de Artikelfiche in. 

We vertrekken steeds vanuit de ‘Basiseenheid’.  

De basiseenheid is de eenheid waarop het voorraadbeheer zich baseert en wordt beschouwd als de 
kleinst verhandelbare hoeveelheid. 

 

Daarnaast is het mogelijk dat een artikel in een andere eenheid wordt aangeboden.  Doorgaans is 
zo’n eenheid gebaseerd op verschillende soorten verpakkingen (stuk, doos, …).  Deze eenheden 
moeten kunnen herleid worden naar de basiseenheid. 

De verschillende eenheden die in een dossier beschikbaar zijn, kan u terugvinden via Parameters – 
Artikels – Artikel eenheden.  Via dezelfde weg kunnen ook nieuwe eenheden worden aangemaakt. 

 

Omdat deze eenheden op diverse documenten kunnen afgedrukt worden, is de mogelijkheid 
voorzien om vertalingen in te geven. 

Oefening 
1. Controleer de eenheden van het artikel Canon Printpapier A4 500 vellen 80g/m.  

 

De basiseenheid van dit artikel is 1 stuk.  Daarnaast wordt het papier ook verkocht per doos, 
waarbij in 1 doos 5 stuks zitten.  Zoals vaak het geval is, zijn dit ook hier effectieve 
verpakkingshoeveelheden. 

Bij gebruik van de eenheid ‘doos’ rekent Adsolut voorraadgewijs om naar de basiseenheid. Bijgevolg 
heeft de verkoop van 1 doos als effect dat er 5 stuks uit de voorraad gaan aangezien dit de 
basiseenheid is. 

2. Zorg ervoor dat het Canon Printpapier ook per pallet kan worden verkocht.  Maak hiervoor een 
nieuwe eenheid. Op één pallet staan 30 dozen met papier. 
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Omdat andere eenheden (verpakkingshoeveelheden) ook aanleiding kunnen geven tot andere 
prijzen, alsook tot verschillende EAN-codes, kan u per eenheid een aparte aankoop- en/of 
verkoopprijs ingeven alsook een aparte EAN-code. ook dit ingegeven worden in de artikelfiche. 

 
 

 
 
Bij het scannen van de EAN-code wordt de correcte eenheid geselecteerd.   
Bij het manueel opzoeken van een artikel in een aan- of verkoopdocument dient u de juiste eenheid 
te kiezen. 
 

 Standaard stelt Adsolut de basiseenheid voor bij het ingeven van een artikel op een bon. 

 

Oefening  
Veerle Vandebosbeek bestelt 1 pallet printpapier. Haar referentie is VV218.  
Bewaak de winstmarge, mail het order en zorg ervoor dat uzelf ook een kopie krijgt.  
 

 
 
In de standaard layouts wordt naast de bestelde/verkochte hoeveelheid ook melding gemaakt van 
de hoeveelheid uitgedrukt in de basiseenheid. 
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Gebruik in de stockopname 
Het ingeven van de telgegevens in de stockopname kan gebeuren in alle eenheden die bij het 
betreffende artikel zijn ingegeven. Voor de stock is de basiseenheid van belang, vandaar dat de 
ingegeven eenheid altijd herleid wordt naar de basiseenheid. 

 

Indien u werkt met meerdere eenheden is een barcodescanner of de stockapp handig. Op basis van 
de EAN-code scant u de correcte eenheid en vult u de getelde aantallen onmiddellijk in de 
stockopname in. 

 

 

Werken met varianten 

Een artikel kan bestaan in meerdere ‘versies’. We bedoelen hiermee dat een artikel in een beperkt 
aantal facetten kan afwijken van een ander artikel. Uiteraard kan u in dit geval het hoofdartikel 
kopiëren en de kopie aanpassen. Adsolut biedt echter de mogelijkheid om hiermee makkelijker om 
te gaan. Dit gebeurt via de varianten. 

De meest voorkomende varianten zijn maten en kleuren. Een T-shirt kan bijvoorbeeld bestaan in de 
maten small, medium, large en extra large, het blijft in essentie hetzelfde T-shirt. 

Elk Artikel kan individueel ingesteld worden als zijnde een artikel met varianten.   

Vooraf dient u de mogelijke varianten te creëren. Dit gebeurt via Parameters > Artikels > 
Varianten. 

 

Als u een artikel aanduidt als zijnde een artikel met varianten (zie de uitleg op p. 7-8), creëert 
Adsolut na de keuze van de betreffende variant (maten, kleuren, …) automatisch bijkomende 
artikels waarbij de code van de variant wordt toegevoegd aan het artikelnummer. Het 
scheidingsteken dat u rechtsboven in de variant hebt aangeduid (standaard een liggend streepje) 
verbindt beide gegevens.  

In bovenstaand scherm kan u ervoor kiezen om per ‘maat’ een aparte prijs in te geven of voor elke 
maat de prijs van het hoofdartikel over te nemen. 
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Oefening 

1. Roep de artikellijst op en filter op ‘Werkbroek’. U merkt dat de werkbroek snickers kort bestaat 
in verschillende maten en dat de artikelnummers zijn opgebouwd zoals hierboven beschreven. 

2. Activeer de kolommen KP. Art. en Bruto VP Excl. U merkt dat de prijs van het hoofdartikel niet is 
overgenomen voor deze variant. 

 

3. Geef een order in voor relatie Kabeljauwtreffen. De klant bestelt 2 stuks van maat 28, 1 stuk van 
maat 30, en 3 stuks van maat 33. 

Om dit order in te geven zijn er 2 mogelijkheden: 

Mogelijkheid 1: 
Selecteer het hoofdartikel en druk enter. Adsolut toont het overzicht van de mogelijke varianten.  
Vul per variant het aantal in en klik op OK. 

 

 

Het resultaat is dat Adsolut per variant een artikellijn opneemt in de bon.   

 

 
Mogelijkheid 2: 
Bij het ingeven van de artikels vertrekt u niet van het hoofdartikel, maar selecteert u elke variant 
individueel uit de artikellijst. Dit neemt wellicht iets meer tijd in beslag. Het eindresultaat is 
identiek. 
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In de bonnen wordt elke variant beschouwd als een individueel artikel.  Ook in de afdrukken worden 
deze als individuele lijnen opgenomen. 

 

 

 Elke variant is een individueel artikel met individuele voorraadtellers. 

 In de Stockopname geven we enkel de stock in van de varianten. Het hoofdartikel wordt hier niet 
gebruikt. 

 

Oefening 
1. Creëer een nieuwe variant ‘Kleuren’ en neem de prijs van het hoofdartikel over. Volgende 
kleuren zijn beschikbaar: zwart, wit, rood en blauw.  
 
2. Maak volgend nieuw artikel: 

Artikelnr.: PP6-05M 
Benaming: Patch kabel 0,5m 
Varianten: zwart, wit en rood 
Verkoopprijs – ongeacht de kleur: €3,50  
 

3. Koppel de variant Kleuren aan dit artikel door in de menugroep Verwerking te klikken op 
Varianten en selecteer de gewenste kleuren. 
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Vervolgens kan u kiezen in welke kleuren dit artikel beschikbaar is. Merk op dat in de kolom Prijs 
van hoofdartikel nemen de vakjes zijn aangevinkt. Deze optie is geselecteerd bij de creatie van de 
variant. 
 

 
 
De beschikbare varianten van het hoofdartikel kan u vervolgens terugvinden op het tabblad 
Varianten van de artikelfiche. De fiche van een bepaalde variant openen kan door erop te 
dubbelklikken. 
 

 
 
In de artikellijst vindt u de gecreëerde varianten eveneens terug. Merk op dat de verkoopprijs van 
alle kabels €3,50 bedraagt. 
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Werken met berekende hoeveelheden 

De eenheid van een artikel kan het resultaat zijn van een berekening. 

Dit is het geval als we per vierkante meter (lengte x breedte) of per kubieke meter (lengte x 
breedte x hoogte) verkopen.  

Adsolut biedt in dit geval de mogelijkheid om gebruik te maken van specifieke berekeningen in de 
artikel eenheden en van specifieke afmetingen.  

Werkwijze 

1. Duid in de eenheid aan dat het om een berekende eenheid gaat. 

• Ga naar Parameters > Artikels > Artikel eenheden en open de bestaande eenheid M2 door 
erop te dubbelklikken. 

• Kies rechts bovenaan bij Type berekening voor M² berekening. 

 

2. Maak een ‘Afmeting groepering’ aan. 

• Ga naar Parameters >Artikels > Afmetingen groeperingen en creëer een afmeting 
groepering voor elk type berekening. Voor de duidelijkheid laat u de code ervan 
overeenkomen met de code van de betreffende m²artikel eenheid. 

 

3.Vink in de artikelfiche op he tabblad Facturatie het vakje naast ‘Gebruik afmetingen’ aan. 

 

 

Indien u in een bon een artikel oproept dat gebruik maakt van afmetingen opent Adsolut een 
bijkomende scherm waarin u de betreffende groepering kunt kiezen en de afmetingen kunt ingeven. 
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Vul vervolgens de afmetingen in en klik onderaan op Ok.  

 

 De afmetingen worden ingegeven in centimeters. 

Bij elke lijn kan u een opmerking ingeven. Hierdoor krijgt u een duidelijk overzicht van de 
ingegeven afmetingen en hun doel. 

Tevens kan u per lijn een toeslag aanrekenen op de totaal berekende afmeting. Dit is handig om 
verliezen op te vangen doordat bijvoorbeeld tegels op maat moeten worden gezaagd. 

In de bon zelf worden de berekende vierkante meters opgeteld en getoond op één lijn. 

 

U kan het scherm met de achterliggende berekening opnieuw openen door in de menugroep 
Verwerking te klikken op Afmetingen of via CTRL+A. 

Adsolut houdt in de standaard lay-outs rekening met artikels waarop een berekening van afmetingen 
is gebeurd en toont deze op de afdruk. 

 

Oefening  

1. Creëer volgend artikel: 
Artikelnr.: ZV 
Artikelnaam: Zwevende vloer serverruimte 
Eenheid: m² (dit is de basiseenheid en de default verkoopseenheid) 
Verkoopprijs per m²: €50,00 excl. 
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2. Maak een offerte voor onderstaande nieuwe prospect voor het inrichten van een serverruimte 
(3m lang op 3m breed) en een leslokaal (8m lang op 4m breed) met een zwevende vloer. Creëer de 
prospect vanuit de offerte. 

 Naam: Den Kerselaer bv 
Adres: Slaaplaken 26, 2275 Wechelderzande 
Telefoon: +32 14 24 00 42 
url: www.denkerselaer.tk 
Contactpersoon: Pamela Banks, pamela.denkerselaer@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 Artikels met verschillende eenheden, met varianten en met berekende hoeveelheden kunnen op een 
bon door elkaar worden gebruikt. 
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 Transport 

Verkochte goederen moeten bij de relatie terecht komen. Dat kan doordat de klant de goederen 
onmiddellijk bij de aankoop meeneemt, maar kan evengoed via een levering bij de klant ter plaatse 
of daar waar hij zijn goederen verwacht.   

Het transporteren van de goederen kan door uzelf uitgevoerd worden of door een externe firma. In 
beide gevallen kan het handig zijn om hiervoor een transportlijst op te maken. 

Om verzendingen op te nemen in een transportlijst dient u (een) transporteur(s) aan te maken.  Dit 
kan zoals gezegd een interne transporteur zijn (uw eigen bestelwagens) of een externe 
koerierdienst. 

Transporteurs 

De creatie van transporteurs gebeurt via Parameters > Aankoop/Verkoop/Service > Transporteurs 

Best vult u zoveel mogelijk gegevens van de transporteur in kwestie in. Hoe meer gegevens u invult, 
hoe vollediger de transportlijst die u genereert zal zijn.  

Externe transporteurs zijn logischerwijze ook als leverancier aangemaakt. Zo kan u in de 
transporteursfiche verwijzen naar de leverancier in kwestie. Best vult u in de leveranciersfiche op 
het tabblad Aankoopgegevens het veld ‘Ons klant nr.’ in. Dit laatste is nodig om elektronische 
transportborderellen te kunnen aanbieden op het platform van de betreffende transporteur.  

Voor de externe transporteurs DHL, GLS, DPD en GETAX kan Adsolut elektronische 
transportborderellen genereren volgens hun respectievelijke protocollen.  Deze borderellen kunnen 
al naar gelang hun specifieke werkwijzen automatisch geüpload of gemaild worden naar de 
transporteur. Op hun beurt kunnen vervolgens de leveringsgegevens en/of trackingnummers   
binnengehaald worden in Adsolut. Hierover volgt meer uitleg op p. 8. 

 

Oefening 

1.Creëer GLS als leverancier en als transporteur. 

Naam: GLS nv 
Adres: Humaniteitslaan 233, 1620 Drogenbos 
BTW: BE0479.101.608 
Ons klantnr.: ZSX4589 
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Transportlijsten 

Manuele lijsten 
Het aanmaken van een transportlijst kan worden vergemakkelijkt door: 

• Het koppelen van de transporteur aan de relatie 

Kies op het tabblad Verzending van de relatiefiche de betreffende transporteur in. 

 

• Het vervolledigen van de verkoopbon 

Geef op het tabblad Bon Info, sub tabblad Transport de details van de te vervoeren goederen in. 

 

 

 Bovenstaande gegevens kunnen ook bij de creatie van de transportlijst ingegeven worden en/of 
verder worden aangevuld.  

 

Oefening 

1. Koppel transporteur DHL aan relatie Den Kerselaer. 

2. Vervolledig de openstaande verkoopbon van dezelfde relatie als volgt: 1 colli van 3kg en 1 
document van 100g. 

 

De effectieve transportlijst creëert u via Picking > Transportlijsten. 

Klik links bovenaan op Nieuw of gebruik CTRL+N om een nieuwe lijst aan te maken. 

Selecteer de gewenste transporteur en klik vervolgens in de menugroep Verwerking op Koppel 
verkoopbonnen.  
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De keuzelijst die verschijnt bevat alle verkoopbonnen waarop de gekozen transporteur is ingevuld 
alsook de bonnen die geen transporteur bevatten. Ook de reeds gefactureerde bonnen worden 
getoond. Best filtert u op de status van de bon of op datum om de lijst werkbaar te maken. 

 

Op het tabblad detail van de transportlijst kan u het detail van elke verkoopbon bekijken door 
vooraan op het plusteken te klikken. Hier kan u eveneens lijnen toevoegen of wijzigen. 

De samenvatting van alle verpakkingsinfo vindt u bovenaan links op de transportlijst. 

 

Door in bovenstaand scherm op het tabblad Detail de kolom Volgnr toe te voegen kan u de volgorde 
van de ritten bepalen in functie van een efficiënt rittenschema of van de dringendheid van een 
bepaalde levering. Sorteer op deze kolom om de volgorde op het scherm te zien. 

 

Vervolgens kan u de transportlijst afdrukken of mailen via de gekende knoppen in de menugroep 
Acties. Indien gewenst kan u op dezelfde plaats ook de bijhorende verkoopbonnen printen. 
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Oefening 

1. Maak een transportlijst voor transporteur DHL en filter de lijst van de verkoopbonnen zodat enkel 
de bonnen met status ‘open’ zichtbaar zijn. 

2. Voeg de kolom Transporteur toe in het scherm ‘Kies verkoopbonnen’. 

3. Selecteer de 4 openstaande bonnen (via de CTRL of Shift-toets) en klik op Ok zodat ze op de lijst 
terechtkomen. 

4. Voeg aan de bon van Armitron Computers een mini pallet toe van 2 kg. 

5. Voeg in bovenstaand scherm op het tabblad Detail de kolom Volgnr toe en plaats deze helemaal 
vooraan. Kies de volgorde waarin de goederen moeten worden geleverd. 

6. Vraag een afdrukvoorbeeld van de lijst op. 

 

Elekronische lijsten 
Elektronische lijsten zijn momenteel enkel beschikbaar voor volgende transporteurs: DHL, DPD, 
GETAX en GLS.  

Om een elektronische transportlijst te kunnen opmaken dient u in de fiche van de transporteur de 
koppeling te activeren met de software van de betreffende transporteur en moeten de Export en de 
Import map worden ingesteld. 

 

Het transportborderel kan vervolgens vanuit de verkoopbonnen (zowel vanuit de lijst als vanuit een 
individuele verkoopbon) worden aangemaakt via ‘Export Transport’ in de groep menugroep 
Verwerking. 

 

Het bestand wordt opgeslagen in de Exportmap zoals dit werd ingesteld op de transporteursfiche. 
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Standaard teksten 

Mailteksten 

Voor bonnen die vanuit Adsolut worden gemaild is in de meeste gevallen een standaard tekst 
voorzien. Deze tekst is aanpasbaar in het scherm dat verschijnt als u in de menugroep 
ReportActions klikt op Email. 

 

 

Daarnaast biedt Adsolut de mogelijkheid om per documentsoort meerdere sjablonen te creëren. 
Indien u voor de dagelijkse situaties die zich in uw bedrijf voordoen een sjabloon aanmaakt, zijn 
deze makkelijk selecteerbaar bij het versturen van de mail en reduceert u de tijd die u besteedt 
aan het schrijven van de bijhorende mailtekst. 

U creëert deze sjablonen via Systeembeheer > Instellingen Logistiek Beheer > Teksten 

 

 

 Deze tabel bevat meerdere teksten die op verschillende niveaus binnen Adsolut worden gebruikt. Ga  
behoedzaam te werk als u aanpassingen doet.  
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Onderstaand scherm geeft een overzicht van de standaard mailteksten: 

 

Dubbelklik op een lijn om de betreffende tekst te openen.  

Als voorbeeld openen we het sjabloon van de offerte. 

 

De velden ‘Is mailtemplate, Tabel mailtemplate en BL mailtemplate’ bepalen of u een nieuw 
aangemaakt sjabloon kan selecteren bij het verzenden van een bepaald document. Best kopieert u 
deze gegevens over van een bestaand sjabloon. 
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Vrijwel alle e-mail clients accepteren mails die in HTML zijn opgemaakt zijn. Het is niet nodig om 
een RTF-opmaak mee te geven. 

 Ga spaarzaam om met opmaakelementen: hoe meer opmaakelementen u gebruikt hoe hoger de 
spamscore.   

 

 De codes die in de tekst tussen $-tekens staan, zijn velden die opgehaald worden uit de bon.  
Typische voorbeelden zijn het nummer van de bon, de omschrijving, de naam van de verzender, … U 
kopieert ze best uit een bestaand sjabloon. 

 

 De sjablonen kunnen in meerdere talen bestaan.  De code dient voor elke taal dezelfde te zijn.  Er 
kan dus een OFFMAILBIJLAGE met taalcode Nederlands bestaan, een OFFMAILBIJLAGE met taalcode 
Frans, … 

 

Oefening 

1. Maak een nieuw sjabloon voor de offertes met als naam OFFNIEUW. Gebruik CTRL+N of klik op 
Nieuw om een nieuw sjabloon te openen. 

2. Geef een zelf gekozen tekst in.  

3. Kopieer de naam van de verzender en het onderwerp van de mail uit de bestaande template. 
Bewaar via CTRL+S of via Opslaan. 
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In het overzicht van de teksten is de nieuw aangemaakte mailtekst onmiddellijk beschikbaar.  

In het mailscherm dat opent als u een bon (in dit geval een offerte) mailt via de knop Email in de 
menugroep ReportActions kan u de betreffende mailtekst selecteren door het veld Sjabloon mail 
open te klikken en het juiste sjabloon aan te duiden. 

 

Oefening 

Mail een offerte uit de lijst naar de contactpersoon en gebruik het nieuwe sjabloon. 

 

 

 

 

 

 De mailtekst van de verkoopbon vindt u onder VERKOOPMAILBIJLAGE.  

 De naam van de begeleidende tekst bij de factuur is BLRELAMAILBIJLAGE.   
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Teksten op afdrukken 

Hoofding en slot 
Ook op de effectieve afdrukken van de verschillende documenten worden vaak standaard teksten 
gebruikt.  Het betreft onder andere de tekst onderaan de offertes, orders, … waarin de 
betalingsvoorwaarden, de geldigheidsduur van de offerte, … worden verwoord.  

Daarnaast maakt Adsolut in de standaard lay-outs ook voor de hoofding en het slot van de 
documenten die meestal het logo, de adresgegevens, de contact- en bankgegevens, … bevatten, 
gebruik van standaard teksten. 

U vindt teksten eveneens onder Systeembeheer > Instellingen Logistiek Beheer > Teksten. 
 
De teksten met de codes FCTHOOFD en FCTSLOT bevatten het logo, de adresgegevens, de contact- 
en bankgegevens van uw firma. 

 

 

Aanpassingen aan deze teksten hebben doorgaans een effect op alle documenten die gebaseerd zijn 
op de gegevens van een standaard lay-out. 

 

 

 

Via de opmaak- en stijlelementen kan u de opmaak van de documenten personaliseren. 
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Andere teksten 
Andere teksten die u zelf kan wijzigen zijn de teksten die u onderaan op de bestellingen, offertes, 
orders, … terugvindt.  

  

Dubbelklik op de betreffende lijn om de tekst te openen.  

De tekst van de offertes ziet er als volgt uit: 

  

Pas de tekst indien nodig aan en bewaar via CTRL-S of via Opslaan linksboven.  
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Rapporten 

Lijsten 

Vrijwel elk scherm dat u in Adsolut opent, wordt weergegeven in de vorm van een tabel.   

Deze tabel, ook wel grid genoemd, is vergelijkbaar met Excel. Ze biedt de mogelijkheid om 
kolommen toe te voegen, te verwijderen of van plaats te wisselen, om op deze kolommen te 
filteren en te sorteren en om groeperingen en samenvattingen toe te voegen. 

Deze tabel vormt ook de basis van de lijsten die afgedrukt of geëxporteerd kunnen worden. Dit 
laatste kan naar een selectie van bestandsformaten. 

  

 

Een klik met de rechter muisknop op de titelrij van de tabel opent een menu met daarin onder 
andere de mogelijkheid om de sortering aan te passen, om kolommen toe te voegen via de 
Veldkiezer, om lay-outs en filters te bewaren en om de gegevens van de tabel te exporteren. 

De filterrij staat toe selecties te maken, eventueel uitgebreid met de optie ‘Bewerk filter’. 

De tabelvorm is de standaard weergave bij het openen van een groot aantal schermen. Linksboven 
vindt u nog drie ander mogelijkheden terug. 

 

Grid 

 

Draaitabel 

 
Grafiek 

 
Combinatie Draaitabel/Grafiek 
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Draaitabellen 

In de draaitabel kunnen de gegevens uit de tabel gerangschikt, gegroepeerd, gesorteerd, … worden. 
Hierbij berekent Adsolut de resultaten op dynamische wijze.   

Zo heeft de gebruiker de mogelijkheid om zelf diverse rapporten te maken op basis van bestaande 
tabellen. 

Als u klikt op het icoontje van de draaitabel verschijnt onderstaand scherm. 

  

Het tabblad bestaat uit een aantal onderdelen: 

- Paars: overzicht beschikbare velden (geselecteerd, maar niet gebruikt in de tabel, vandaar 
dat we deze balk weleens de parkeerplaats noemen) 

- Rood: velden waarvan het resultaat opgenomen is in de tabel 
- Geel: index waarden waarvoor resultaten getoond worden 
- Groen: resultaten 

Via de rechtermuisknop in de paarse balk kan u de veldkiezer die hier ‘Lijst met velden weergeven’ 
heet, openen. Afhankelijk van de positie van de velden wijzigt de voorstelling van de gegevens in de 
draaitabel. 

 Velden verwijderen lukt enkel indien de lijst met velden geopend is. U verwijdert een veld door het 
met de ingedrukte linkermuisknop naar boven of naar beneden te slepen. 
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Oefening 

1. Activeer het veld Omzet actief boekjaar. 

2. Verwijder het veld Saldo actief boekjaar. 

3. Toon een overzicht van de omzetcijfers van de relaties met een totaal per vertegenwoordiger. 

 

 

 

Om een totaal te krijgen per vertegenwoordiger dient u het veld Vertegenwoordiger naar de 
correcte positie te slepen.  
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Dit geeft volgend resultaat:  

 

Deze lijst is nu eerst gegroepeerd op vertegenwoordiger en daarbinnen op relatie. Voor beide 
indexen worden totalen getoond. Met het plus- of minteken voor de code van de vertegenwoordiger 
kan u de lijst met relaties die bij een bepaalde vertegenwoordiger horen uit- of inklappen. 
Afhankelijk van deze keuze verschijnt het volledige detail of ziet u enkel de totalen. 
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Grafieken 

De draaitabel is de rechtstreekse bron voor het maken van grafieken. Selecteer in de draaitabel de 
gegevens die u wenst op te nemen in de grafiek met behulp van de CTRL en/of de SHIFT toets. 

Klik vervolgens linksboven op het derde icoontje. 

 

 
Het vierde icoontje linksboven geeft als resultaat de combinatie van de draaitabel en de grafiek. 
 

  
 
 
Door in de grafiek op de rechter muisknop te klikken opent een scherm waarin u de Chart Wizard 
kunt opstarten. Deze laat toe om de opbouw en presentatie van de grafiek aan te passen. 
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Zowel de tabellen als de grafieken kan u via de rechtermuisknop printen en exporteren. 
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Oefening 
1. Breid de huidige tabel uit met het land en de regio van de relatie, alsook met de omzet van het 
vorige boekjaar.   
 
2. Toon de resultaten per land, per regio, per vertegenwoordiger.  
 
3. Neem enkel die relaties op waarvoor er dit jaar omzet is geboekt. 
 
De selectie resulteert in deze tabel: 
 

 
 
Op elk veld kan gefilterd worden. Gebruik hiervoor het filter-icoontje in de rechter bovenhoek van 
de veldnaam.  Maak hiervan gebruik om te filteren op de relaties die in het huidige boekjaar omzet 
hebben. 
 

 
 
Volgend scherm verschijnt: 
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Draaitabellen, grafieken en weergaves die u vaak gebruikt kan u op de gebruikelijke wijze opslaan 
voor later gebruik via de rechter muisknop. 
 

Taken, lijsten, statistieken 

Naast de standaard lijsten die in Adsolut in vrijwel in elk scherm kunnen worden opgevraagd en 
afgedrukt, voorziet het programma ook een aantal specifiek aangemaakte lijsten en statistieken.  

Vaak zijn deze bijkomende lijsten en statistieken al voorzien van een aantal filters en/of 
groeperingen. In een aantal gevallen kan u hier indien gewenst extra selectie aan toevoegen. 

Deze lijsten en statistieken zijn terug te vinden onder het menu Kantoor. In de menugroep Beheer 
klikt u op Taken/Lijsten/Statistiek. 

 

  

 

De aangeboden taken, lijsten en statistieken zijn grosso modo op te splitsen in technische 
opdrachten, import-export opdrachten, boekhoudkundige taken en statistieken en lijsten in verband 
met het KMO-beheer. 



 

 

 Adsolut - KMO-beheer - Uitbreiding                               30 

 

Door de gewenste taak, lijst of statistiek aan te vinken en OK te klikken wordt deze uitgevoerd. 

Bij het oproepen van bvb. de Statistiek Verkoop verschijnt een scherm waarin u desgewenst een 
selectie kan ingeven: 

 

Klik op Statistiek om de verkoopstatistiek volgens de ingegeven selectiecriteria te bekijken. 

Deze statistiek wordt onmiddellijk in een draaitabel weergegeven. 

In onderstaande tabel zien we een overzicht van de omzet per artikelgroep per jaar per maand. 
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De getoonde tabel is volledig aanpasbaar. U kan velden toevoegen en verwijderen, andere 
groeperingen en sorteringen toepassen … 

Oefening 

Pas de tabel aan zodat er per relatie een totaal per jaar wordt getoond voor elke artikelgroep. 

  

 

 Taken, Lijsten enstatistieken moeten individueel geactiveerd worden.  Dit gebeurt altijd voor een 
Medewerkersgroep via Systeembeheer > Configuratie > Creatie Taken/Lijsten/Statistieken. 

 

Bij de taken zijn er een aantal mogelijkheden zoals bvb. het berekenen min en max stock op basis 
van de bewegingen van het artikel gedurende een zelf te bepalen periode. 
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Als voorbeeld volgt een berekening voor de producten van het merk Apple. We houden rekening met 
de historiek van de afgelopen 36 maanden.  
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Projecten 

Adsolut voorziet de mogelijkheid om projecten op te volgen via de module Projectbeheer.   

Doorheen de hele flow van Adsolut kunnen processen zoals aankoop, verkoop, prestaties, … worden 
gekoppeld aan een project. Deze processen kunnen vervolgens worden weergegeven op een 
overzichtelijke projectfiche. 

Creatie 

Klik in de menugroep Verkoop op Projecten. 

 

Adsolut toont de lijst van de bestaande projecten. 

Klik links bovenaan op Nieuw of gebruik CTRL+N om een blanco projectfiche te openen. 

 

Het projectnummer kan u manueel invullen of door Adsolut automatisch laten toekennen.  Het 
betreft dan een numerieke volgorde. 

Elk project krijgt een benaming zodat het doel van het project duidelijk is.   

Doorgaans zal een project gekoppeld zijn aan een specifieke relatie. U kan deze selecteren in het 
betreffende veld alsook een contactpersoon van deze relatie. Als er een vertegenwoordiger is 
gekoppeld aan de relatiefiche zal deze automatisch worden ingevuld in de projectfiche. Zo niet kan 
u hem ook manueel kiezen uit de lijst van vertegenwoordigers. 

Onderaan op het tabblad Info kan u bijkomende contactpersonen toevoegen 

Indien er een project- of leveradres is dat afwijkt van het facturatieadres kan u ook dit adres 
selecteren.   
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Aan het project wordt een projectleider toegekend; dit is een medewerker van de eigen 
organisatie. 

Oefening 

Maak een nieuw project voor het inrichten van een serverlokaal bij relatie Het Huis. De 
contactpersoon is Philip Groenwald. U fungeert zelf als projectleider. 

 

Instellingen 

Vooraleer we de mogelijkheden van de tabbladen bespreken, is uitleg over een aantal instellingen 
noodzakelijk 

Project statussen 
Via de project status duidt u aan in welke status het project zich bevindt. Aangezien de invulling 
van de statussen voor elke gebruiker anders kan zijn, is er geen standaard lijst voorzien. U kan de 
lijst volledig zelf opmaken in functie van de noden in uw bedrijf.   

De creatie gebeurt via Parameters > Projecten > Project statussen. 

 

Oefening 

Creëer volgende project statussen en vul in het project Implementatie als project status in: 

 INT  Intake 

 ANA  Analyse 

 IMP  Implementatie 

 TST  Testen 

 OPL  Oplevering 

 AFG  Afgehandeld  

 

Project types 
Mogelijke types van projecten creëert u via Parameters > Projecten > Projecttype. 

Het toekennen van project types kan handig zijn om in een latere fase snel te kunnen filteren, 
sorteren, … 

Oefening 

Creëer volgende projecttypes en vul in het project Uitrusting als type in: 
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 INS  Installatie 

 UIT  Uitrusting 

 

Project fases  
De verschillende fases die tijdens de uitvoering van het project moeten worden doorlopen en 
opgevolgd, kan u manueel ingeven. Om te vermijden dat de fases die regelmatig terugkeren telkens 
opnieuw moeten worden ingegeven, kan u templates aanmaken. Deze kunnen per project aangepast 
worden.  

U creëert deze fases via Parameters > Projecten > Project fases. 

Oefening 

Creëer onderstaande template met als naam Serverlokaal: 

1. Strippen kabels 
2. Plaatsen zekeringskast 
3. Installatie kabelgoten 
4. Plaatsen server rack 
5. Plaatsen routers 
6. Installatie netwerkkabels 
7. Migratie server 
8. Testen 

In het project kan u de betreffende template kiezen in het veld Template fases.  

 

Per projectfase kan u de voorziene opleveringsdatum invullen alsook de uiteindelijke 
uitvoeringsdatum. Als een fase is uitgevoerd kan u dit eveneens aanduiden. 

 Merk het verschil op tussen de projectstatus en de projectfase: een project kan zich slechts in één 
status bevinden terwijl het wel meerdere fases tegelijk of parallel lopende kan hebben. 
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Tabbladen 

Info 

Het tabblad Info bevat de algemene informatie van het project, zoals de datum van het contract, 
de begindatum van het project, de datum van de oplevering, de adresgegevens en de indicatie of 
het project al dan niet afgewerkt is en zo ja, wanneer. 

Onderaan op dit tabblad kan u bijkomende contactpersonen ingeven. 

Project posten 

Het project kan verder onderverdeeld worden in meerdere projectposten.  Deze kunnen vervolgens 
op verschillende plaatsen in de diverse processen van Adsolut worden gebruikt. Het veld Project 
post kan u in de bonnen toevoegen via de veldkiezer. Zo is het mogelijk om de juiste project post te 
koppelen aan bvb. een order, een verkoopbon, een bestelling, … 

 

In onderstaand voorbeeld is de kolom Project post toegevoegd in de verkoopbon. 

 

Budget 

Dit tabblad biedt de mogelijkheid om de budgetten van uren, materialen, verplaatsingen, … in te 
geven en op te volgen. 

 

Gepresteerde uren 

Dit tabblad toont een overzicht van alle prestaties geleverd voor het project. 
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Historiek 

Via dit tabblad is de volledige historiek m.b.t. de processen binnen Adsolut beschikbaar. U krijgt  
een volledig overzicht van alle ingegeven aan- en verkoopbonnen van het project in kwestie. 

 

Boekingen 

De tab Boekingen geeft een overzicht van alle boekhoudkundige verrichtingen m.b.t. het project. 

 

Afspraken 

Alle afspraken die in de agenda gekoppeld zijn aan het project staan hier opgelijst. 

 

Tarieven 

Indien er binnen het kader van het project specifieke tarieven afgesproken zijn voor bepaalde 
activiteiten kunnen deze hier geregistreerd worden op het niveau van de individuele medewerkers. 

Indien de tarieven niet projectgebonden zijn, worden de algemeen ingestelde tarieven gehanteerd. 
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CRM 

Via dit tabblad kunnen contactpersonen vanuit relaties en leveranciers worden gekoppeld aan het 
project. In de kolom Opmerking kan u extra info ingeven. 

 

Communicator 

Vanuit de projectfiche kan u een communicatie met de klant of met een leverancier starten door 
bovenaan in de menugroep Acties te klikken op Open communicator. De communicatie is in dit 
geval onmiddellijk gekoppeld aan het project. De communicaties zijn terug te vinden op het 
tabblad Communicator van de projectfiche en van de relatiefiche. 

 

 

Koppeling tussen project en aan- en verkoopprocessen 

Zowel in de aankoop- als in de verkoopflow is het mogelijk om het project aan het betreffende 
document te koppelen. We denken hierbij aan de bestellingen die u in het kader van het project 
plaatst bij de leverancier en de daaruit voortvloeiende aankoopfacturen, maar ook aan alle 
processen binnen de verkoop zoals de offerte, het order, de verkoopbon, de gepresteerde uren, de 
agenda-afspraken, de verkoopfactuur, … 

Indien u aan elk proces het project koppelt in het veld Project presenteert Adsolut u op het einde 
van de rit een gedetailleerde projectfiche. Het veld Project vindt u afhankelijk van de bon 
onderaan op het scherm, op het tabblad Bon Info of op een detaillijn. In dit laatste geval dient u de 
kolom Project (en eventueel ook de kolom Project post) te activeren via de veldkiezer. Dit geldt 
ook voor het boeken van aankoopfacturen. 
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Projectfiche 

Vanuit het project kan u de projectfiche afdrukken of mailen.  
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Sneltoetsen 

Esc Maak het veld leeg 

CTRL+N Nieuw record 

CTRL+S Opslaan 

CTRL+Z Ongedaan maken 

CTRL+D Verwijderen 

CTRL+P Afdrukken 

CTRL+M Mailen 

CTRL+F4 Actieve tabblad sluiten 

ALT+F4 Programma sluiten 

F5 Scherm verversen 

F2 Wisselen tussen lijstweergave en record 

CTRL+F12 Tabstop-instelling activeren/deactiveren 

SHIFT+F7 Factureer 

F7 Klaar voor facturatie 

 

  



 

 

 Adsolut - KMO-beheer - Uitbreiding                               42 

Instellingen 

Aanspreking Systeembeheer, Algemeen 

Artikel bijdrage Parameters, Artikels 

Artikel eenheden Parameters, Artikels 

Artikel kortingsgroepen Parameters, Artikels 

Artikelgroepen Parameters, Artikels 

Artikelmerken Parameters, Artikels 

Betalingsvoorwaarden Parameters, Boekhouding 

Boeken Systeembeheer, Algemeen 

Blokkeringen Systeembeheer, Instellingen Logistiek Beheer 

Btw-regimes Parameters, Boekhouding 

Geldigheidsduur offertes Parameters, CRM 

Gemeente Systeembeheer, Algemeen 

Goedkeuringen  Systeembeheer, Dossier Settings, 
Goedkeuringen 

Leveranciersfiche, tab Aankoopgegevens 

Parameters, Boekhouding, Goedkeuringen AK 

Hit rate Parameters, CRM 

Landen Systeembeheer, Algemeen 

Mailteksten Systeembeheer, Instellingen Logistiek Beheer, 
Teksten 

Opvolgen offertes Systeembeheer, Instellingen Logistiek Beheer, 
Instelling – OPVOLGINGSALES op TRUE 

Orders automatisch status ‘Bevestigd’ geven Systeembeheer, Instellingen Logistiek Beheer, 
Instelling – AUTOBEVORDER op TRUE 

Prijscategorie Systeembeheer, Instellingen Logistiek Beheer 

Relatie kortingsgroep Parameters, Aankoop/Verkoop/Service 

Transporteurs Parameters, Aankoop/Verkoop/Service 

Vertegenwoordigers KMO-beheer, Verkoop 

Vestiging Parameters, Aankoop/Verkoop/Service 

Varianten Parameters, Artikels 

 

 


