ShopPlus kassasoftware

Bijlagen

Nieuwe Functies
Nieuw in versie 9.01
ShopPlus Verkooppunt
In het menu Voorraadbewegingen zijn er 2 nieuwe functies toegevoegd:
Diefstal en Defect/breuk. De voorraadcorrecties met deze specifieke reden kunnen
apart genoteerd worden.
In het menu Diversen is een nieuwe functie toegevoegd nl.: “Lijst verkochte
artikels”. Deze lijst geeft een overzicht van de verkochte artikels in een op te geven
periode, en kan o.a. gebruikt worden om de verkochte artikels aan te vullen vanuit de
voorraad (reassor-lijst).
Bij ontvangst van leverancier kan per artikel een houdbaarheidsdatum worden
ingegeven. Via ShopPlus Beheer / Basisbestanden / Overzicht houdbaarheidsdatum
kan een lijst gemaakt worden van de artikels die de houdbaarheidsdatum benaderen of
overschrijden.
Bij overname voorraadbewegingen wordt gefilterd op de eerder gegeven leverancier,
waar van toepassing, zodat de opzoeklijst van artikels beperkt wordt tot de artikels
van de leverancier.
Per artikel in de verkoop kan een medewerker genoteerd worden, zodat je kan zien
wie de verkoop heeft gerealiseerd en wie de verkoop heeft afgehandeld aan de kassa.
Bij verkoop worden artikels niet samengeteld indien ingegeven aantal < 0, dit om bv.
verwerking van leeggoed duidelijker te maken, zowel voor de klant als voor de
verko(o)p(st)er. Op deze manier wordt het leeggoed dat de klant meeneemt en het
leeggoed dat de klant terugbrengt niet samengeteld, en zie je op het kassaticket beide
aantallen (positief en negatief) i.p.v. de som van beide.
Wijzigen betaalwijzen en wijzigen verkoop vanop scherm overzicht bewegingen
werkt nu snel.
Via ShopPlus Beheer / Instellingen / Opzoeklijsten / Documenttypes kan ingesteld
worden of een factuur of creditnota al dan niet verplicht moet uitgeprint worden bij
het afsluiten van een verkoop.
Bij een verkoop kunnen de notities bij een klant nu blijvend getoond worden. Het al
dan niet blijven tonen van de notities kan men bepalen met de Shift+F4
toetscombinatie.

1/8

ShopPlus kassasoftware

Bijlagen

Voor een geschenkbon/tegoedbon kan het unieke serienummer in barcode-formaat
geprint worden bij afsluiten van de verkoop. Dit unieke serienummer kan nadien
gescand of ingegeven worden als een klant zich hiermee aanmeldt.
De tekst van knoppen F12=Afrekenen en ALT+F12=Document volgt de instellingen
zoals ingegeven per type transactie.
Om te vermijden dat per vergissing de systeemdatum foutief gewijzigd werd, wordt
bij de opstart van ShopPlus Verkooppunt, een bericht gegeven indien de huidige
systeemdatum < de datum van de laatste transactie, of indien de huidige
systeemdatum > de datum van de laatste transactie + 7 dagen.
Bij bestelling bij de leverancier wordt rekening gehouden met vinkje “leverbaar”
van de artikelfiche, zodat niet-leverbare artikels niet kunnen besteld worden.
Groepskorting kan niet meer cumulatief zijn.
Bij het ingeven van artikels via matenbalk wordt naast de code nu ook de
omschrijving van de dimensie getoond.
Op het overzicht van de uitgestelde betaalwijzen wordt naast de factuurnummer
ook de leveringsnotanummer weergegeven.
Bij het afsluiten van een kassamutatie wordt een ticket geprint op de
kassaticketprinter.
Bij overzicht bewegingen wordt de datum/tijd van het aanmaken van de beweging
getoond, zodat bv. kan gezien worden op welk datum/tijd, tellen kassa na wisselen
geldlade, werd uitgevoerd.
0-verkopen zonder betaalwijzen worden nu ook vermeld op het kassaverslag,
deelrapport “detail verkopen”.
Bij bestelling bij leverancier kunnen de aantallen ingegeven worden op het
overzicht van de artikels (via F8= #/Artikel), en worden de artikels in de volgorde
overgenomen, zoals getoond op het overzichtsscherm.
Op het scherm selecteren van de dimensie bij het ingeven van een beweging, wordt
ook de voorraad getoond.
Bij selectie van een klant tijdens de verkoop worden de eventueel openstaande
abonnementen van de klant getoond.
Boodschap “No UART found” bij aansturen van klantendisplay wordt opgevangen.
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Bij aantallen ingeven met berekening is de afronding naar aantal per verpakking nu
optioneel. Dit kan ingesteld worden via ShopPlus Beheer / Instellingen / Diverse
instellingen / Aantal decimalen aantallen.
Opvragen van de historiek van een artikel werkt nu even snel als in ShopPlus Beheer.
Bij historiek klanten wordt ook het merk van het artikel getoond. Idem in ShopPlus
Beheer.
Bij het ingeven van bestellingen door de klant, consignaties, ... wordt de voorraad
getoond.
Een bestelling bij leverancier kan vanaf het scherm Overzicht bewegingen naar een
excel-bestand geëxporteerd worden via de F9 toets.
Ticketje van de Smartconcepts-betaalterminal (NL) kan nu ook op de bonprinter
geprint worden.

ShopPlus Beheer
Per type beweging kan een voorgedefinieerde lijst van “refertes” worden opgegeven,
zodat bij het ingeven van een referte bij een beweging enkel uit deze lijst kan
geselecteerd worden. Het blijft steeds mogelijk een vrije referte in te geven.
De betaalwijzen zijn nu per winkel instelbaar; idem voor de instellingen voor de
betaalterminals. Hierdoor kan in verschillende winkels, verschillende betaalwijzen
ingesteld worden en moeten niet alle winkels aan een betaalterminal gekoppeld
worden.
Op de lijst “overzicht klanten” kunnen ook de vrije velden geprint worden.
Bij het printen van de lijst “artikels per beweging” wordt de datum van/datum tot
weggeschreven, zodat bij de volgende aanvraag van de lijst, deze niet meer moet
ingegeven worden.
In het menu Extra zijn enkele nieuwe functies toegevoegd: nl. voorraad op 0 zetten
en reorganisatie (herbereken van de voorraad). Voorraad op 0 zetten is zeer handig
indien je geen voorraad wenst bij te houden, maar wel een inventaris wil hebben bij
bv. afsluiting van het boekjaar, je kan de de voorraad op 0 zetten, alles
inscannen/ingeven via een ontvangst van leverancier, en dan de inventaris printen.
Bij types kassamutaties kan je instellen dat het een “beginbedrag” betreft, dit om bij
tellen kassa het bedrag van deze kassamutatie in de kolom begin te kunnen
vermelden.
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Via ShopPlus Beheer / Documenten / Jaarlijkse BTW-Listing kan een voorstel voor
de jaarlijkse BTW-listing uitgeprint worden. Deze lijst kan ook naar Excel
geëxporteerd worden.
Kortingen via een kortingsregel “ander bedrag” worden nu ook vermeld in de lijst
“gegeven kortingen”.
De nieuwe lijst “gegeven kortingen per opmerking” geeft een totaal per type
opmerking weer, zodat voorgedefinieerde opmerkingen gemakkelijker kunnen
opgevolgd worden.
Bij abonnementen is nu het vinkje “niet hernieuwbaar” beschikbaar, zodat een
opgebruikt abonnement niet kan verlengd worden.
Per type kassamutatie kan aangevinkt worden of deze in de lijst van kassamutaties al
dan niet moet weergegeven worden, zodat “automatische” types kassamutaties (vb.
afromen van de kassa bij tellen kassa) niet kunnen geselecteerd worden bij het
ingeven van een kassamutatie.
Er kunnen nu ook punten geprint worden op de lijst uitbetaalde/openstaande
klantenkaarten, indien er met klantenkaarten met punten gewerkt wordt.
Via ShopPlus Beheer / Extra / Overzicht opvolgartikels kan een overzicht en lijst van
de openstaande geschenkbonnen opgevraagd worden. Geschenkbonnen kunnen
samengevoegd, gewijzigd en verwijderd worden.
Bij printen overzicht bewegingen wordt ook de eventuele opmerking geprint.
Op de lijst “artikels per beweging” worden ook de dimensie en de huidige voorraad
geprint.
Bij wijzigen van een verkoop vanuit Overzicht bewegingen, kan de medewerker
gewijzigd worden.

ShopPlus Artikelbeheer
Per merk, categorie, subcategorie, seizoen kan er een afbeelding gekoppeld worden,
zodat deze naar bv. een website/webshop kan doorgestuurd worden.
Artikelcode van de leverancier is voorzien per dimensie.
Inkoopprijs zonder eventuele korting is beschikbaar in overzichten artikels. Dit is
eveneens van toepassing voor overzichten artikels in ShopPlus Beheer.
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Prijsberekeningsfactoren kunnen per leverancier, categorie, subcategorie en ook per
merk ingesteld worden.
Vinkje “op website” is zichtbaar in overzicht artikels, en kan vanop het overzicht
gewijzigd worden, zonder de artikelfiche te moeten wijzigen.
In de leveranciersfiche is het veld postcode uitgebreid, en is het veld GSM-nummer
van de contactpersoon toegevoegd.
Op overzicht artikels worden de huidige voorraad, de minimumvoorraad en de
maximumvoorraad getoond.
Instelling van serie/batch nummer met opvolging kan nu ook blokkerend werken,
zodat de verko(o)p(st)er niet kan/moet bepalen om de geschenkbon/tegoedbon te
aanvaarden of niet.
Dimensies (op 1 niveau) kan via de nieuwe optie “variaties”. Matentabellen kunnen
op deze manier ingegeven worden, en moeten niet langer gekoppeld worden aan een
categorie of subcategorie..
In Verkooppunt kan, rechtstreeks vanuit de beweging artikels, door middel van het
“+”-teken in het groene barcodeveld gevolgd door F9=Artikels, een nieuw artikel,
eventueel met variaties, aangemaakt worden. Het is dus niet nodig eerst naar
artikelbeheer te gaan om een nieuw artikel in te geven. Dit wordt aangestuurd via
het vinkje “Aanmaken artikels” op het type transactie.
Er wordt gebruik gemaakt van een nieuwe HTML-editor, om artikelgegevens te
kunnen doorgeven naar de website/webshop.

ShopPlus Link
Correctiebewegingen kunnen nu ook verwerkt worden via de module ShopPlus Link.
Link met ProAcc met gewijzigde ProLink interface vanaf ProAcc versie Corporate
1.8.3.
Link met Expert/M kan nu ook analytische boekingen verwerken.

ShopPlus List
De vinken P (printen) en D (display) worden niet langer gebruikt.
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De nieuwe lijst “omzetten per dimensie” is beschikbaar, zodat maatverhoudingen van
de verkopen kunnen geprint worden.
Bij de lijst “Marges” zijn extra subtotalen mogelijk.
Bij de lijst “Omzetten per maand” zijn extra velden (Waarde GGP excl. en incl.)
beschikbaar.
De lijst “rendementsanalyse” kan nu ook per leverancier gevraagd worden.

ShopPlus Import/Export
Verkoopprijs 2/3/4/5 exclusief BTW wordt nu ook bij het importeren berekend.
Bij importeren van klanten worden nu ook de conversietabelen voor aanspreektitels
en talen aangemaakt. De naam van de vrije velden wordt nu ook ingevuld.
Bij importeren van artikels op basis van de artikelcode leverancier, wordt ook de
leverancier getest, zodat eenzelfde artikelcode bij meerdere leveranciers mogelijk is.
Bij exporteren van artikels zijn de vinkjes actief/inactief beschikbaar als
selectiecriteria voor de artikels die geëxporteerd worden.
Import definitie geef nu steeds de juiste subcategorie aan.

Algemeen
Op de klantenfiches zijn enkele nieuwe velden beschikbaar: Geboortedatum en
Extern nummer. Per klantencategorie is het mogelijk in te stellen dat het extern
nummer een verplicht gegeven is.
De velden naam, voornaam en bedrijfsnaam zijn uitgebreid van 30 naar 80 tekens,
zodat langere namen van klanten kunnen worden ingegeven.
Bij het aanmaken van een klant wordt (niet blokkerend) gecontroleerd of het BTWnummer niet reeds aan een andere klant is toegekend, dit om het aanmaken van
dubbele klanten te vermijden.
Merk wordt nu ook genoteerd in de historieken van de beweging, en is toegevoegd
op zowat alle schermen en lijsten waar nodig.
Velden i.v.m. verpakkingsgegevens van de artikelfiche kunnen op de factuur geprint
worden.
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Bij het aanmaken van een document (bv. factuur) is het totaal van de uitgestelde
betaalwijzen nu beschikbaar om op de factuur te vermelden.
Via de installatieprocedure wordt in de map software het programma “SQL Backup
and FTP” meegeleverd. Dit programma dient u zelf te installeren indien u hier
gebruik van wenst te maken, en laat toe een geplande backup van de database te
nemen en deze optioneel naar een (externe) FTP-site te versturen.
Via de installatieprocedure wordt in de map software het programma “DigiSigner”
meegeleverd. Dit programma dient u zelf te installeren indien u hier gebruik van
wenst te maken, en laat toe documenten (facturen, kassaverslag, dagboek van
ontvangsten, ...) in PDF-formaat te voorzien van een digitale handtekening, zodat
deze achteraf niet meer kunnen gewijzigd worden.
Er is een automatische installatieprocedure voor SQLExpress 2008 beschikbaar.
De ShopPlus-installatieprocedure is nu ook Windows 7 geschikt.
Bij de eerste opstart van het programma na installatie van een nieuwe versie wordt het
overzicht van de update-steps dalend gesorteerd, zodat de recentste update-step
bovenaan komt te staan. Ook de begin datum/uur en eind datum/uur van iedere step
wordt getoond. Indien een update-step niet correct is verlopen, dan wordt deze in een
rode kleur aangegeven.
Facturen kunnen nu ook geprint worden met onderaan de layout voor een SEPAoverschrijvingsformulier.
Bij het versturen van een document via e-mail in PDF-formaat, kan de e-mailtekst
worden ingesteld via ShopPlus Beheer / Instellingen / Opzoeklijsten /
Documenttypes. Bij bestelling bij leverancier wordt het e-mailadres van de
leverancier opgehaald uit de leveranciersfiche.
Per verkooppunt kan je instellen dat de code van de medewerker maar 1 keer moet
ingegeven worden en dit voor alle functies, dus niet enkel voor verkoop.
Nieuwe functie “Dagboek van ontvangsten”, zowel beschikbaar vanuit ShopPlus
Verkooppunt als vanuit ShopPlus Beheer.
Op het scherm overzicht dossiers (bij opstarten programma) kunnen de knoppen
Toevoegen/Wijzigen/Verwijderen zichtbaar gemaakt worden door de toetsen F4, F5
en F6 na elkaar in te drukken. De toetsencombinatie Alt+Ctrl+Shift+a+d+m blijft
ook bruikbaar.
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Volgende gekende en gerapporteerde bugs zijn gecorrigeerd:

Het veldje “op website” werd niet correct geëxporteerd via ShopPlus
Import/Export.

In bepaalde gevallen werden de uitbetaalde artikels op de klantenkaarten niet
correct genoteerd. Klantenkaarten met punten en een uit te betalen bedrag
werkte niet correct.

Het beginsaldo van het kasboek werd niet steeds correct berekend.

Totaalkorting werd niet geschrapt indien door bv. aantal artikels te
verminderen er geen recht meer op totaalkorting was.

In verkoop, gebruik van “F8=Aantal - 1” en “F9=Aantal + 1”, gevolgd door
de Enter-toets, gaf als resultaat dat het aantal op 1 werd gezet.

Bij overzicht van de uitgestelde betaalwijzen werd het openstaande saldo niet
steeds correct berekend.

Op sommige facturen werden er te veel artikels vermeld.

Bij gelijktijdig aanmaken van meerdere klanten werden dezelfde
klantenkaartnummer toegekend aan meerdere klanten.

Koppeling met betaalterminal: foutje bij “niet tonen betaalwijze”.

Bij een factuur met een uitbetaalde klantenkaart en met enkel artikels
waarvoor geen totaalkorting geldig is, werd de BTW foutief berekend. Idem
in de module ShopPlus Link.

Bij overname van geschenkenlijst tijdens een verkoop, bleef het programma
soms hangen en werkte de overname niet na aanvullen van de geschenkenlijst.

Bij verkoop van 2 stuks en terugname van een geschenkenbon stond op
kassaticket 1 stuk vermeld, dit moest 2 stuks zijn.

ShopPlus List, omzet per maand: subtotaal per klant was niet correct.

Bij “barcode niet uitblanken”, en dan F9=Artikels werd de vorige barcode ook
nog opgenomen in de verkoop.

Berekening van de GGP (Gemiddeld Gewogen Prijs) was niet altijd correct.

Bij een verzamelfactuur werd de omschrijving van de totaalkorting foutief
overgenomen van de omschrijving van het laatste artikel van de factuur.

Foutje in lijst “Bewegingen per artikel”.

Overzicht artikels in ShopPlus Artikelbeheer, selectie van artikels per
leverancier in combinatie met per merk werkte niet correct.

Enkele kleine bugjes in berekening van het bestelvoorstel.

Printen van barcode vanuit ontvangst leverancier duurde lang.

Bugje bij korting bevestigen.

Bugje bij importeren artikels met 2 dimensies.

Bij kassaverslag voor alle verkooppunten werden kassamutaties en
correctiebewegingen foutief getotaliseerd.

Korting op een artikel dat ook op een abonnement wordt genoteerd werd
foutief berekend.

Bij ontvangst leverancier werd het bericht aan klanten (dat bestelling af te
halen is) niet in de juiste chronologische volgorde (oudste bestelling eerst)
verwerkt.
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