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Nieuwe Functies
Nieuw in versie 9.02
ShopPlus Verkooppunt
Bij het aanmaken van klanten worden de aanspreektitels weergegeven in de taal
waarin gewerkt wordt.
In het scherm overzicht bestellingen door klant kan nu ook de winkel waar de
bestelling genoteerd is als selectiecriteria voor het overzicht gebruikt worden.
Op het scherm historiek klant is het veld “referte” toegevoegd.
Bij bestelvoorstel kan nu ook geselecteerd worden op subcategorie, en dus niet enkel
op categorie. Bij het afdrukken van het bestelvoorstel kunnen de minimum- en de
maximumvoorraad afgedrukt worden.
0-verkopen worden ook vermeld op het kassaverslag, subrapport detail betaalwijzen.
Geannuleerde reservaties worden niet meer op het kassaverslag vermeld.
Op de overzichtslijst van consignaties worden totalen vermeld.
Artikelcode van de leverancier per dimensie kan geprint worden op barcode-etiketten.
Bij het afdrukken van een kassaticket, factuur, leveringsnota, … kan de
POSOmschrijving van een artikel afgedrukt worden. Ook het externe nummer van de
klant kan geprint worden.
Het overzicht opzoeken artikelgegevens kan, per type transactie, gefilterd worden.
Bij ontvangst van leverancier wordt het aantal artikels samengeteld, per artikel,
VÓÓR het aanmaken van het overzicht bericht ontvangen.
Bij het ingeven van een bestelling bij leverancier wordt het aantal verpakkingen
correct berekend bij het wijzigen van het aantal artikels.
Indien “voorraadbeheer” op de artikelfiche van het artikel niet aangevinkt is, wordt
bij het ingeven van een voorraadcorrectie een boodschap gegeven waarbij vermeld
wordt dat er voor dat artikel geen voorraad bijgehouden wordt. ShopPlus vraagt dan
al dan niet bevestiging.
Het ingeven van
voorraadbewegingen.
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Bij het gebruik van een touchscreen of aanraakscherm zijn de getoonde artikels op het
scherm instelbaar per winkel. Men kan nu als volgt aangeven hoe/waar/wanneer
artikels op het touchscreenscherm moeten getoond worden:
• $nn --> tonen in volgorde waarde nn, voor alle winkels
• $nnWxx --> tonen in volgorde waarde nn, enkel voor winkel xx
• $nnWxxWyy --> tonen in volgorde waarde nn, enkel voor winkels xx en yy
• $nn#pp --> tonen op positie pp, voor alle winkels
• $nnWxx#pp --> tonen op positie pp, enkel voor winkel xx
• $nnWxx#ppWyy#qq --> tonen op positie pp, enkel voor winkel xx en op
positie qq, enkel voor winkel yy
Nieuwe functie afmelden verkoper/verkoopster.
Hiermee kan men van verkoper veranderen zonder Verkooppunt te moeten stoppen
en starten.
Serienummers worden, indien het aantal artikels groter is dan 1, meerdere keren
gevraagd bij de voorraadbewegingen.
Het opvragen van de dimensiegegevens van een artikel wordt getoond in de zelf
opgegeven volgorde van de dimensies.
Op het subrapport detail uitgestelde betaalwijzen van het kassaverslag wordt de
datum van de oorspronkelijke verkoop vermeld.
Bij Hulpmiddelen – Instellingen randapparatuur (voor de geldlade, klantendisplay,
betaalterminal, weegschaal) kan men nu een COMx poort waarde van COM1 tot
COM255 instellen (voorheen slechts tot COM9).
Nieuwe status “gereserveerd” voor artikels op een geschenkenlijst, zodat artikels die
nog niet betaald zijn apart vermeld kunnen worden. Bijvoorbeeld bij aankoop via
weborder en betaling via overschrijving, wordt het artikel pas op de status “verkocht”
gezet als de betaling ontvangen is
Voorraadcorrecties
• De waarde van F12 en AltF12 is nu instelbaar via ShopPlus Beheer.
• Nieuwe layout beschikbaar die de waarde van de voorraadcorrectie print.
Winkel en kassa worden nu weergegeven bovenaan in de titelbalk van elk scherm van
ShopPlus Verkooppunt.
Overzicht klanten:
• Bij sorteren op straat wordt nu gesorteerd op straat/huisnummer/busnummer
• Datum wanneer de klant wordt aangemaakt, wordt op het scherm
weergegeven.
• Op de lijst overzicht klanten wordt nu ook de klantcode geprint.
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Lijst “verkochte artikels”:
• Aantal per verpakking is beschikbaar.
• Kan naar Excel geëxporteerd worden.
Printen kassaverslag:
• Nieuwe layout beschikbaar die de negatieve en positieve artikelaantalen apart
vermeld.
• Mogelijkheid om totaalkorting apart te printen, en dus niet over de omzetten
te ventileren.
Bij het afdrukken van een factuur kunnen nu ook de “notities” van een artikel geprint
worden.
Naast de streefdatum kan nu ook bij het noteren van een bestelling door een klant, een
streefuur ingeven worden. Zowel streefdatum als streefuur kunnen op de bestelnota
afgedrukt worden. Dit is idem voor offerte aan klant, reservatie voor klant en
consignatie aan klant.
Er zijn nieuwe layouts voor de consignatienotas beschikbaar waar een (lege) kolom
voorzien is om de teruggebrachte aantallen te kunnen noteren.
ShopPlus Beheer
Er is de mogelijkheid om uitgegeven en ontvangen geschenkbonnen samen te voegen,
zodat een beter en correcter overzicht van de geschenkbonnen bekomen wordt.
Aan de vrije info-velden van de klanten kunnen de standaardwaarde Today()
(=huidige datum) en Clock() (= huidig uur) toegewezen worden.
Bij het toevoegen van een klant wordt de eventueel geselecteerde klantencategorie
van het overzicht van de klanten automatisch overgenomen.
Bij overzicht bestellingen van klanten wordt ook de lange artikelopmerking getoond.
Dit is eveneens zo in de module ShopPlus Verkooppunt.
Vanop het scherm overzicht vervaldatum kan de vervaldatum gewijzigd of verwijderd
worden.
Nieuwe overzichten, onder het menu basisbestanden:
• Overzicht kassamutaties, de selectie per type kassamutatie is mogelijk.
• Overzicht correctiebewegingen, de selectie per type correctiebeweging is
mogelijk.
De lijst overzicht bewegingen per dag houdt geen rekening meer met het aantal
uitbetaalde klantenkaartpunten.
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Bij het printen van de btw-listing wordt het btw-nummer van de klant opgehaald uit
de klantentabel i.p.v. uit de documententabel, zodat wijzigingen en aanvulling van
btw-nummers ook op de btw-listing vermeld worden.
Bij groepskorting kan nu ook prijsnummer 2/3/4/5 gebruikt worden.

ShopPlus Artikelbeheer
Bij het kopieëren van een artikel worden ook de artikeldocumenten (HTML, PDF,
Url, …) gekopieërd.
Aan een artikel kunnen tot 5 bijdrage-artikels gekoppeld worden. (Recupel, Reprobel,
…).
Het interne artikelnummer kan locatie-afhankelijk geprefixed worden, zodat artikels
op meerdere locaties tegelijkertijd kunnen aangemaakt worden.
Schrappen van artikels waarvoor historieken of voorraad bestaan is niet meer
toegelaten. Ook indien een artikel deel uitmaakt van een meervoudig artikel kan het
artikel niet meer geschrapt worden. Het artikels kan nog wel steeds op “inactief”
gezet worden.

ShopPlus Link
De gegeven groepskorting wordt correct verwerkt.
Het boekjaar van Winbooks kan ingegeven worden als een letter. De boekjaren in
Winbooks gaan van 1, 2, …., 9, A, B, C, …..Z
Boekjaren “te paard” (= verschoven boekjaren) worden correct verwerkt voor Exact
Online.
Gewijzigde betaalwijzen worden correct verwerkt.
0-verkopen met een uitbetaalde klantenkaart worden correct verwerkt.
Mogelijkheid tot het koppelen met de boekhoudsoftware Praxis.
Mogelijkheid tot het koppelen met boekhoudsoftware Venice.
Mogelijkheid tot het koppelen met boekhoudsoftware Briljant.
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0-facturen kunnen optioneel toch doorgeboekt worden.

ShopPlus List
Bij de lijst van herberekenen voorraad wordt ook de verkoopprijs getoond. Bij het
exporteren van deze lijst naar Excel wordt ook het voorraadwaarderingspercentage
geëxporteerd. De kolom “verschil” en de “totale inkoopprijs” worden ook correct
berekend bij terugrekenen voorraad.
De lijst omzetten per dag geeft de mogelijkheid om kasverkopen en factuurverkopen
apart te totaliseren. Aan deze lijst is het “aantal verkopen” (kassatickets) toegevoegd.
Selectiecriterium “merk” is toegevoegd aan de lijst rendementsanalyse.
De lijst omzetten per maand houdt rekening met de uitbetaalde klantenkaarten. Ook
de ontvangen voorschotten kunnen als omzet meegeteld worden.
Herberekenen voorraad kan afgedrukt worden met een totaal per artikelcategorie.
Aan de lijsten omzetten per maand en omzetten per dag is het “aantal gemiddelde per
beweging” (kassaticket), toegevoegd.
De lijsten i.v.m. “marges” vermelden nu ook de inkoopprijs van het artikel.
De lijsten omzetten per maand en omzetten per dag kunnen nu afgedrukt worden met
een subtotaal per “referte”.
ShopPlus Import/Export
De aanbevolen prijs en de samengestelde prijs van een artikel kunnen geïmporteerd
en geëxporteerd worden.
De artikelcode van de leverancier per dimensie kan geïmporteerd worden.
De datum van de aanmaak van een klant kan geëxporteerd worden, de geboortedatum
van een klant kan geïmporteerd worden. Het btw-nummer van de klant wordt nu op
het scherm weergegeven.
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Algemeen
Het inlezen van Excel-bestanden en het schrijven naar Excel-bestanden wordt nu
overal op dezelfde manier verwerkt. In te lezen Excel-bestanden worden nu steeds
als “enkel lezen” geopend. Dit betekent dat het Excel-blad tegelijkertijd in ShopPlusLink als in Excel zelf geopend kan zijn.
De knoppen toevoegen/wijzigen/verwijderen op het dossierscherm kunnen met de
toetsencombinatie F4+F5+F6 opgeroepen worden. Vroeger was dit enkel mogelijk
met de toetsencombinatie Alt+Ctrl+Shift+a+d+m.
Nieuwe lay-out van de factuur zodat de factuur op de kassaticketprinter kan geprint
worden.
Het aantal correcties van voorraadcorrecties wordt op alle overzichtsschermen correct
getoond.
De lange artikelopmerking wordt nu weergegeven op het scherm met overzichten van
bewegingen.
Bij het doorgeven van artikels naar de website/webshop, worden ook de artikeldocumenten (HTML, PDF, Url, …) doorgegeven. Het is ook mogelijk enkel artikels
in voorraad als selectiecriteria op te geven. De vrije info-velden van de artikels en de
vink leverbaar worden doorgegeven, alsook de afbeeldingen van een categorie of
subcategorie.
Bij printen is de term preview vervangen door naar scherm.
Er is de mogelijkheid om klantengegevens in te geven via het gebruik van de EIDkaart van de klant. Dit is een nieuwe, betalende optie van ShopPlus.
De lengte van de adresvelden van klanten is verhoogd van 30 naar 80 tekens.
De versie van ShopPlus wordt nu bovenaan in de titelbalk van elk scherm getoond, en
dit in formaat Vnnn YYYYMMDD.
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Gekende en gerapporteerde bugs werden gecorrigeerd.
M.a.w.:























Correcte verwerking van kortingen in samenwerking met abonnementen.
Correcte verwerking van de statussen “bestelvoorstel” en “besteld” bij het
printen van een bestelling bij leverancier.
De selectie van artikels per categorie/subcategorie wordt correct toegepast in
alle lijsten in de module ShopPlus List.
Bij het kopieëren van een artikel wordt de categorie en/of subcategorie
correct overgenomen.
Op de lijst Tellen kassa in ShopPlus Beheer wordt het bedrag niet meer in de
kolom opmerking geprint.
Lijst van de uitgestelde betaalwijzen in ShopPlus Verkooppunt wordt correct
geprint. Idem voor de firmanaam van de klant.
Geen bugje meer bij de selectie van artikels bij herberekenen voorraad in
module ShopPlus List.
Toevoegen van schuifbalk bij selectie van leveranciers in overzicht artikels in
modules ShopPlus Verkooppunt en ShopPlus Beheer.
Op het kassaverslag worden geen 0-lijnen geprint bij de betaalwijzen.
Op de lijst overzicht serie/batch nummers werd het serienummer juist
afgedrukt.
Op het scherm ingeven consignatie naar klant worden de knoppen “F8 = -1”
en “F9 = +1” nu altijd correct getoond.
Op de lijst verkochte artikels worden geen dubbele gegevens geprint wanneer
“alle verkooppunten” als selectiecriterium aangevinkt zijn.
Op overzicht artikels in ShopPlus Artikelbeheer wordt de min/max voorraad
correct getoond.
Artikelkorting en groepskorting werken niet meer cumulatief.
Ontvangst van leverancier zet de status van consignaties correct op ontvangen
van leverancier.
De afgedrukte lijst overzicht backorders in ShopPlus Beheer geeft nu dezelfde
aantallen weer dan deze op het scherm.
Bij ingave van een voorraadcorrectie via overname van voorraadlijst worden
samengestelde artikels niet meer dubbel geteld.
Indien eerst een artikel wordt ingegeven en daarna de korting, wordt het
bedrag van het abonnement nu juist berekend.
Retour van een artikel op een abonnement wordt nu correct verwerkt bij een
verkoop.
Bij overname van een klantenbestelling naar een verkoop wordt de lange
artikelopmerking correct mee overgenomen.
Bij overname van een klantenbestelling naar een verkoop wordt een eventuele
korting niet op de klantenkaart genoteerd.
Bij wijzigen van een categorie van een artikel worden de dimensies niet
geschrapt.
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Bij “dagboek van ontvangsten” wordt de “datum tot” geprint.
Bij wijzigen van een bestelling door klant wordt de geplande streefdatum niet
meer uitgeblankt.
Klantenkaarten worden altijd correct aangevuld bij een negatieve verkoop.
Bij het herprinten van documenten (bv. leveringsnota) worden de
opmerkingen ook geprint.
Geen foutmelding meer bij het hernummeren van diverse en financiële
boekingen bij importeren in ShopPlus Link.
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