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1. EVEN VOORSTELLEN...

De basisoptie 'Facturatie' is een veelzijdig en verrassend

offertes, facturen en creditnota's mee opmaken, evenals

uwer beschikking zodat uw documenten met een minimum aan

parameters waarmee u het pakket helemaal kunt aanpassen aan uw situatie. Tenslotte is er veel

de afdrukken, vooral aan die van offertes en facturen. Al

krachtige lay-outeditor.  

 

We sommen de belangrijkste kenmerken van deze optie op:

 

• Het pakket ondersteunt 5 reeksen binnenlandse en 10 reeksen buitenlandse 

• Onbeperkt aantal artikels. Deze kan u bovendien op een hiërarchische manier structureren.

• Bijhouden van de voorraadstand van artikels. U kan het bijhouden van voorraad voor elk artikel afzonderlijk 

activeren. Bovendien kan u meerdere artikels groeperen onder een 'voorraadartikel'.

• Uitgebreide parameters die toelaten het pakket volledig naar uw hand te zetten.

• U kan tot 6 talen vastleggen waarin u wil factureren. Voor elke taal geeft u in de artikelfiche een passende 

omschrijving op. De klant bekomt zo een factuur in zijn taal.

• Zeer uitgebreide artikelfiche. 

• Facturatievoorstellen die u in staat stellen om op een snelle en gemakkelijke manier facturen aan te maken. 

Deze facturatievoorstellen kunnen al dan niet gekoppeld worden aan klanten.

• Een uitgebreid systeem voor het bepalen van uw

kwantiteitskortingen, coëfficiënten op basis van aankoopwaarde of verkoop

om een prijs/korting te bepalen op basis van de inhoud van de artikel

• U kan werken met prijzen inclusief of exclusief 

• Opmaken van offertes en facturen (maximaal 9999 lijnen per document).

• De opmaak van documenten onderworpen aan de bijzondere regeling van 

antiek/brocanterie en tweedehandswagens) is voorzien.

• Mogelijkheid om te werken met een barcodelezer.

• Bij de opmaak van de documenten is een overzicht van de lijntotalen, de winst, en het documenttotaal 

beschikbaar. 

• Opgave van diverse betalingen (voorschotten).

• Alle documenten kunnen op een eenvoudige manier verbeterd worden.

• De facturen en eventuele betalingen kunnen doorgestuurd worden naar de boekhouding.

• Ook de koppeling met een losstaande boekhouding is mogelijk. Dit ka

een ander pakket. 

• Vanuit de facturatieverkenner kunt u het grootste deel van uw facturatiewerk doen.

 

Ondanks de vele mogelijkheden blijft het een vlot en gemakkelijk aan te leren

Facturatie  

EVEN VOORSTELLEN... 

'Facturatie' is een veelzijdig en verrassend gebruiksvriendelijk facturatiepakket. U kunt er natuurlijk al uw

offertes, facturen en creditnota's mee opmaken, evenals voorraaddocumenten. Daarbij staan tal van hulpmiddelen te 

nten met een minimum aan toetsaanslagen opgesteld zijn. Verder zijn er heel wat 

het pakket helemaal kunt aanpassen aan uw situatie. Tenslotte is er veel

die van offertes en facturen. Al deze afdrukken kunt u zelf aanpassen met behulp van een 

We sommen de belangrijkste kenmerken van deze optie op: 

Het pakket ondersteunt 5 reeksen binnenlandse en 10 reeksen buitenlandse btw-tarieven.

kan u bovendien op een hiërarchische manier structureren.

Bijhouden van de voorraadstand van artikels. U kan het bijhouden van voorraad voor elk artikel afzonderlijk 

activeren. Bovendien kan u meerdere artikels groeperen onder een 'voorraadartikel'.

reide parameters die toelaten het pakket volledig naar uw hand te zetten. 

U kan tot 6 talen vastleggen waarin u wil factureren. Voor elke taal geeft u in de artikelfiche een passende 

omschrijving op. De klant bekomt zo een factuur in zijn taal. 

voorstellen die u in staat stellen om op een snelle en gemakkelijke manier facturen aan te maken. 

voorstellen kunnen al dan niet gekoppeld worden aan klanten. 

Een uitgebreid systeem voor het bepalen van uw verkoopprijzen en lijnkortingen. U kan hier o.a. werken met 

kwantiteitskortingen, coëfficiënten op basis van aankoopwaarde of verkoop-prijs of zelf uw formules opbouwen 

om een prijs/korting te bepalen op basis van de inhoud van de artikel- en/of klantenfi

U kan werken met prijzen inclusief of exclusief btw, dit zowel in de artikelfiche als op de documenten.

Opmaken van offertes en facturen (maximaal 9999 lijnen per document). 

De opmaak van documenten onderworpen aan de bijzondere regeling van btw op marge (o.a. voor verkoop van 

antiek/brocanterie en tweedehandswagens) is voorzien. 

Mogelijkheid om te werken met een barcodelezer. 

Bij de opmaak van de documenten is een overzicht van de lijntotalen, de winst, en het documenttotaal 

van diverse betalingen (voorschotten). 

Alle documenten kunnen op een eenvoudige manier verbeterd worden. 

De facturen en eventuele betalingen kunnen doorgestuurd worden naar de boekhouding.

Ook de koppeling met een losstaande boekhouding is mogelijk. Dit kan een andere installatie van Venice zijn of 

Vanuit de facturatieverkenner kunt u het grootste deel van uw facturatiewerk doen.

Ondanks de vele mogelijkheden blijft het een vlot en gemakkelijk aan te leren pakket. 

 

 Pagina 3 

gebruiksvriendelijk facturatiepakket. U kunt er natuurlijk al uw 

voorraaddocumenten. Daarbij staan tal van hulpmiddelen te 

toetsaanslagen opgesteld zijn. Verder zijn er heel wat 

het pakket helemaal kunt aanpassen aan uw situatie. Tenslotte is er veel aandacht besteed aan 

e afdrukken kunt u zelf aanpassen met behulp van een 

tarieven. 

kan u bovendien op een hiërarchische manier structureren. 

Bijhouden van de voorraadstand van artikels. U kan het bijhouden van voorraad voor elk artikel afzonderlijk 

activeren. Bovendien kan u meerdere artikels groeperen onder een 'voorraadartikel'. 

U kan tot 6 talen vastleggen waarin u wil factureren. Voor elke taal geeft u in de artikelfiche een passende 

voorstellen die u in staat stellen om op een snelle en gemakkelijke manier facturen aan te maken. 

verkoopprijzen en lijnkortingen. U kan hier o.a. werken met 

prijs of zelf uw formules opbouwen 

en/of klantenfiche. 

, dit zowel in de artikelfiche als op de documenten. 

op marge (o.a. voor verkoop van 

Bij de opmaak van de documenten is een overzicht van de lijntotalen, de winst, en het documenttotaal 

De facturen en eventuele betalingen kunnen doorgestuurd worden naar de boekhouding. 

n een andere installatie van Venice zijn of 

Vanuit de facturatieverkenner kunt u het grootste deel van uw facturatiewerk doen. 



Snel van start gaan met Venice – F
 

2. OPTIES 

De basisoptie 'Facturatie' kunt u aanvullen met bijkomende opties:

 

• Speciale regelingen 

Voorziet de verwerking van leeggoed, accijnzen, speciale btw

 

• Verkoopbeheer 

Vult aan met ondersteuning voor bestellingen en leveringen.

 

• Aankoopbeheer 

Breidt Venice uit met aankoopoffertes, aankoopbestellingen, aankoopleveringen en aankoopfacturen.

 

• Voorraadbeheer 

Introduceert meerdere magazijnen en locaties, en maakt een voorraadwaardering mogelijk.

 

• Serienummers 

Laat toe om serienummers en lotnummers bij te houden.

 

• Samengestelde artikels 

Biedt de mogelijkheid om de samenstelling van een artikel te noteren en het proces via productiebons te 

beheren. 

 

 

Daarnaast zijn er ook een reeks algemene opties waarmee u uw software kunt uitbreiden, o.

 

• Import 

Maakt het mogelijk om gegevens uit andere pakketten via tekstbestanden te importeren.

 

• Intrastat 

Begeleidt de ingave van Intrastat-

aangifte. 

 

• Analytisch 

Zorgt ervoor dat u de normale boekingen verder kunt detailleren a.d.h.v. analytische boekingen op plaats en 

drager, eventueel aangevuld met soort.

 

• Toegangsbeheer 

Laat u bepalen wat binnen Venice mag en beveiligt uw gegevens tegen ongeoorloofde toegang buiten Venice 

om. 

 

• eDocumenten 

Laat toe om volautomatisch verkoopdocumenten op elektronische wijze aan uw klanten te bezorgen.

 

En tenslotte is er ook een basisoptie 'Boekhouding' met talrijke opties waaronder 'Betalingen', 'Fiscale 

vertegenwoordiging', 'Beheer van vaste act
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vertegenwoordiging', 'Beheer van vaste activa' en 'Consolidatie'. 
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3. WAT BIEDT DEZE HANDL

Dit is slechts een inleiding tot het gebruik van de basisoptie 'Facturatie'. Het is dus niet de bedoeling om u alle details 

van het pakket te leren kennen. Het wil u enkel inleiden in de uitgebreide 'Ven

met het pakket kan starten. 

 

Een algemene uitleg over de basiselementen van Venice vindt u in het gedeelte 'Venice 

handleiding gaan we ervan uit dat u reeds vertrouwd bent deze alge

basiselementen van de basisoptie 'Facturatie' toelichten.

 

Hierna leest u hoe u werkelijk vanaf nul in enkele stappen een factuur aanmaakt en afdrukt. Omdat de praktijk steeds 

een goede leermeester is, hebben we achteraan in het boekje bij elk hoofdstuk 'intikvoorbeelden' uitgewerkt.
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4. STARTEN FACTURATIE

U hebt Venice reeds geïnstalleerd en u hebt ook al een dossier en een boekjaar aangemaakt. In het dossier moet nu de 

optie 'Facturatie' worden geactiveerd. 

4.1. ACTIVEREN OPTIE 'FACTURAT
In het hoofdmenu selecteert u het dossier en daarna kunt u de parameters van dit dossier bekijken. Om opties binnen 

een dossier te activeren kiest u uiteraard voor 

 

Wanneer de optie 'Facturatie' geactiveerd is, dan worden i

beschikbaar. Maar vooraleer u van deze nieuwe items gebruik kan maken, moet u de parameters voor deze basisoptie 

invullen. U wordt daarop attent gemaakt doordat bij deze parameters een rood uitroepteken st

 

De volgende parameters zijn van belang: 

 

• Talen 

U kunt tot 6 talen gebruiken in uw facturatie. U hebt de keuze uit: Deens, Duits, Engels, Fins, Frans, IJslands, 

Italiaans, Nederlands, Noors, Portugees, Spaans en Zweeds. U kiest daaruit de gewenste 

artikelfiche zullen verschillende omschrijvingen in deze talen opgevraagd worden.

 

 

• Decimalen 
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Bij opgave van decimalen moet u rekening houden met de dossiermunt. Het aantal decimalen wordt nl. opgeteld 

bij het aantal decimalen van de dossiermu

opgeven met 2 decimalen, omdat het aantal decimalen van de dossiermunt (EUR) reeds 2 bedraagt.
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5. OPMAKEN VERKOOPDOCUM

U heeft reeds enkele basisgegevens ingebracht, en daarvan kan u 

facturen. Strikt genomen is het vooraf aanmaken van klanten

het opmaken van facturen. De ingave van offertes verloopt geheel analoog.

5.1. OPMAKEN VERKOOPFACTUUR (HOOF
De documentmodules zijn wat opbouw betreft gelijk aan de modules voor de basisgegevens. U krijgt een werkblad 

waarin de hoofdingen van de documenten te zien zijn en van daaruit maakt u nieuwe documenten aan of gaat u 

documenten wijzigen. 

Omdat u ongetwijfeld veel documenten zal moeten aanmaken, is het interessant dat zo efficiënt mogelijk te doen. 

Daartoe heeft Venice een hele reeks hulpmiddelen voorzien waarmee u met een minimum van acties uw documenten 

kunt inbrengen. Veel van deze hulpmiddelen kunnen ook toegepast worden bij ingave van de basisgegevens.

 

Het dialoogvenster voor de ingave van een verkoopdocument ziet er zo uit:

 

 

 

In Venice kunt u in hoge mate zorgen voor 

 

• U zorgt voor een goed ingevulde klantenfiche. 
Heel wat velden van een verkoopdocument worden ingevuld a.d.h.v. wat er in de klantenfiche staat, 
muntcode, klassement, statistiekcode, vertegenwoordiger, handelskorting, financiële korting, 
lay-out. Bovendien wordt de vervaldatum uitgerekend volgens de methode die in de klantenfiche is opgegeven.

 

• U geeft de gewenste parameters in.

Ten eerste zijn er de algemene facturatieparameters. Daar geeft u de dagboeken op die moeten voorgestel
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worden bij opmaak van een factuur en bij opmaak van een creditnota.

Ten tweede zijn er de moduleparameters. Via deze parameters kunt u 

het document. Deze velden verschijnen dan naast de omschrijving die u zelf 

tekstvelden en 4 extra numerieke velden beschikbaar voor de hoofding. Voor de detaillijnen zelf is 1 tekstveld 

en 1 numeriek veld voorzien. Tenslotte kunt u via de moduleparameters ook instellen welke kolommen u in de 

detaillijnen relevant vindt.  

 

Op die manier houdt u het ingavescherm niet alleen overzichtelijker, maar zal het ingeven ook veel efficiënter 

verlopen. 

 

 

 

• U stelt standaard waardes in. 
Telkens wanneer u een nieuw document creëert, worden deze standaard waar
een bepaald klantnummer opgeven of een opmerking, een documenttype, enz.

 

 

Automatisch invullen is alleen mogelijk voor gegevens die op één of andere manier vast zijn. Daarnaast zijn er natuurlijk 

ook meer variabele gegevens. De overeenkomstige velden zou u graag zo snel mogelijk willen bereiken. Venice heeft 

gezorgd voor een snelle bereikbaarheid van de voor u essentiële gegevens

 

 

• U gebruikt de Alt-toetsen. 
In de verkoopmodule zijn er toetsencombinaties voorzien waarmee u
documentdatum (Alt+O) kunt bereiken.

 

• U configureert de tabstops. 

Veel interessanter is wellicht om zelf vast te leggen welke velden een tabstop moeten krijgen en welke niet. Op 

die manier komt u met Tab en Shift+Tab altijd 

Facturatie  

worden bij opmaak van een factuur en bij opmaak van een creditnota. 

Ten tweede zijn er de moduleparameters. Via deze parameters kunt u bv. één of meer extra velden activeren op 

het document. Deze velden verschijnen dan naast de omschrijving die u zelf hebt opgegeven. Zo zijn er 4 extra 

tekstvelden en 4 extra numerieke velden beschikbaar voor de hoofding. Voor de detaillijnen zelf is 1 tekstveld 

en 1 numeriek veld voorzien. Tenslotte kunt u via de moduleparameters ook instellen welke kolommen u in de 

houdt u het ingavescherm niet alleen overzichtelijker, maar zal het ingeven ook veel efficiënter 

 

Telkens wanneer u een nieuw document creëert, worden deze standaard waardes voorgesteld. Hier kunt u 
een bepaald klantnummer opgeven of een opmerking, een documenttype, enz. 

Automatisch invullen is alleen mogelijk voor gegevens die op één of andere manier vast zijn. Daarnaast zijn er natuurlijk 

s. De overeenkomstige velden zou u graag zo snel mogelijk willen bereiken. Venice heeft 

snelle bereikbaarheid van de voor u essentiële gegevens: 

toetsencombinaties voorzien waarmee u snel het dagboek (Alt+
documentdatum (Alt+O) kunt bereiken. 

Veel interessanter is wellicht om zelf vast te leggen welke velden een tabstop moeten krijgen en welke niet. Op 

die manier komt u met Tab en Shift+Tab altijd velden tegen die u belangrijk vindt en worden andere velden 
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één of meer extra velden activeren op 

hebt opgegeven. Zo zijn er 4 extra 

tekstvelden en 4 extra numerieke velden beschikbaar voor de hoofding. Voor de detaillijnen zelf is 1 tekstveld 

en 1 numeriek veld voorzien. Tenslotte kunt u via de moduleparameters ook instellen welke kolommen u in de 

houdt u het ingavescherm niet alleen overzichtelijker, maar zal het ingeven ook veel efficiënter 

des voorgesteld. Hier kunt u bv. 

Automatisch invullen is alleen mogelijk voor gegevens die op één of andere manier vast zijn. Daarnaast zijn er natuurlijk 

s. De overeenkomstige velden zou u graag zo snel mogelijk willen bereiken. Venice heeft 

snel het dagboek (Alt+A) en de 

Veel interessanter is wellicht om zelf vast te leggen welke velden een tabstop moeten krijgen en welke niet. Op 

velden tegen die u belangrijk vindt en worden andere velden 
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overgeslagen. Deze tabstopconfiguratie zoekt u in het menu van de module 

vervolgens Instellingen, Standaard waardes

Het configureren van de tabstops gebeurt in hetzelfde dialoogvenster als waarin u normaal verkoopdocumenten 

ingeeft. Niet relevante knoppen en velden zijn evenwel verwijderd.

 

U plaatst bv. alleen een tabstop op de velden klantnaam, klantnummer, en documentdatum.

De hoofding van een document kan dus met enkele toetsaanslagen volledig ingevuld worden.

5.2. OPMAKEN VERKOOPFACTU
Uiteraard bestaat een verkoopfactuur ook uit details. Ook hier biedt Venice u hulpmiddelen voor vlotte ingave.

 

• U zorgt voor een goed ingevulde a
Heel wat velden van een detaillijn worden ingevuld a.d.h.v. wat er in de artikelfiche staat, 
btw-code, IC-code, aankoopwaarde en eventueel extra tekstlijnen.

 

• U maakt gebruik van de commerciële verkoopafspraken.
Via commerciële verkoopafspraken kunt u prijzen en kortingen definiëren die afhankelijk kunnen zijn van artikel
en klanteigenschappen, hoeveelheden en periodes. Hierdoor kunnen prijzen en kortingen dus automatisch 
bepaald worden. 
 

Facturatie  

overgeslagen. Deze tabstopconfiguratie zoekt u in het menu van de module door op de 

Standaard waardes, Globaal... te kiezen. 

tabstops gebeurt in hetzelfde dialoogvenster als waarin u normaal verkoopdocumenten 

ingeeft. Niet relevante knoppen en velden zijn evenwel verwijderd. 

U plaatst bv. alleen een tabstop op de velden klantnaam, klantnummer, en documentdatum.

van een document kan dus met enkele toetsaanslagen volledig ingevuld worden.

OPMAKEN VERKOOPFACTUUR (DETAILS)
Uiteraard bestaat een verkoopfactuur ook uit details. Ook hier biedt Venice u hulpmiddelen voor vlotte ingave.

U zorgt voor een goed ingevulde artikelfiche.  
Heel wat velden van een detaillijn worden ingevuld a.d.h.v. wat er in de artikelfiche staat, 

code, aankoopwaarde en eventueel extra tekstlijnen. 

U maakt gebruik van de commerciële verkoopafspraken. 
ommerciële verkoopafspraken kunt u prijzen en kortingen definiëren die afhankelijk kunnen zijn van artikel

en klanteigenschappen, hoeveelheden en periodes. Hierdoor kunnen prijzen en kortingen dus automatisch 
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door op de Venice knop te klikken 

tabstops gebeurt in hetzelfde dialoogvenster als waarin u normaal verkoopdocumenten 

U plaatst bv. alleen een tabstop op de velden klantnaam, klantnummer, en documentdatum. 

van een document kan dus met enkele toetsaanslagen volledig ingevuld worden. 

UR (DETAILS) 
Uiteraard bestaat een verkoopfactuur ook uit details. Ook hier biedt Venice u hulpmiddelen voor vlotte ingave. 

Heel wat velden van een detaillijn worden ingevuld a.d.h.v. wat er in de artikelfiche staat, bv. omschrijving, prijs, 

ommerciële verkoopafspraken kunt u prijzen en kortingen definiëren die afhankelijk kunnen zijn van artikel- 
en klanteigenschappen, hoeveelheden en periodes. Hierdoor kunnen prijzen en kortingen dus automatisch 
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• U maakt gebruik van facturatievoorstellen.

Een facturatievoorstel mag u beschouwen als een verzameling van één of meer detaillijnen die u een bepaalde 

naam geeft. Deze facturatievoorstellen kunt u dan gebruiken in de documentmodules. Dit kan op 2 manieren.
Ten eerste kunt u tijdens het opstellen van een document via 

facturatievoorstel kiezen en overnemen.

Ten tweede is het mogelijk om een facturatievoorstel te koppelen aan een klantenfiche.

 

 

 

 

 

 

 

Facturatie  

voorstellen. 

voorstel mag u beschouwen als een verzameling van één of meer detaillijnen die u een bepaalde 

voorstellen kunt u dan gebruiken in de documentmodules. Dit kan op 2 manieren.
t opstellen van een document via de knop Facturatievoorstel

voorstel kiezen en overnemen. 

Ten tweede is het mogelijk om een facturatievoorstel te koppelen aan een klantenfiche. 
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voorstel mag u beschouwen als een verzameling van één of meer detaillijnen die u een bepaalde 

voorstellen kunt u dan gebruiken in de documentmodules. Dit kan op 2 manieren. 
Facturatievoorstel een bepaald 
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Wanneer u dus een verkoopdocument opstelt voor een bepaalde klant, dan wordt voor de detaillijnen automatisch het 

passende facturatievoorstel overgenomen.

Facturatievoorstellen zijn aan te maken en te wijzigen via de module 

waar u een facturatievoorstelcode kunt opgeven of selecteren, bv. de klantenfiche. 

 

• U neemt alleen de kolommen op die u nodig hebt.
Via de module parameters activeert u alleen de kolommen die u steeds nodig heeft. Voor de gevallen wa
toch een gegeven wil invullen waarvan u de kolom niet heeft geactiveerd, kunt u een beroep op het detaillijn
dialoogvenster. Daarin zijn alle gegevens aanwezig die per detaillijn kunnen ingegeven worden.
 

Naast deze hulpmiddelen kunt u natuurlijk ook een beroep doen op ingave in een herhaallus, het dupliceren en andere 

functionaliteiten die werden besproken in het hoofdstuk 'Ingeven basisgegevens'.

5.3. INSCHRIJVEN EN AFDRU
Nadat de ingave van de detaillijnen is voltooid, kan het zijn dat u een 

document. In de facturatieparameters noteert u welke betaalwijzes door u aanvaard worden en op het document 

selecteert u tot 3 passende betaalwijzes en 

 

 

Facturatie  

Wanneer u dus een verkoopdocument opstelt voor een bepaalde klant, dan wordt voor de detaillijnen automatisch het 

passende facturatievoorstel overgenomen. 

Facturatievoorstellen zijn aan te maken en te wijzigen via de module Facturatievoorstellen 

waar u een facturatievoorstelcode kunt opgeven of selecteren, bv. de klantenfiche.  

U neemt alleen de kolommen op die u nodig hebt. 
activeert u alleen de kolommen die u steeds nodig heeft. Voor de gevallen wa

toch een gegeven wil invullen waarvan u de kolom niet heeft geactiveerd, kunt u een beroep op het detaillijn
dialoogvenster. Daarin zijn alle gegevens aanwezig die per detaillijn kunnen ingegeven worden.

Naast deze hulpmiddelen kunt u natuurlijk ook een beroep doen op ingave in een herhaallus, het dupliceren en andere 

functionaliteiten die werden besproken in het hoofdstuk 'Ingeven basisgegevens'. 

INSCHRIJVEN EN AFDRUKKEN VERKOOPFACTUUR
de detaillijnen is voltooid, kan het zijn dat u een betaling, al dan niet volledig, wil noteren in het 

document. In de facturatieparameters noteert u welke betaalwijzes door u aanvaard worden en op het document 

selecteert u tot 3 passende betaalwijzes en vult u het bedrag in. 
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Wanneer u dus een verkoopdocument opstelt voor een bepaalde klant, dan wordt voor de detaillijnen automatisch het 

 en vanuit alle dialoogvensters 

activeert u alleen de kolommen die u steeds nodig heeft. Voor de gevallen waarin u 
toch een gegeven wil invullen waarvan u de kolom niet heeft geactiveerd, kunt u een beroep op het detaillijn-
dialoogvenster. Daarin zijn alle gegevens aanwezig die per detaillijn kunnen ingegeven worden. 

Naast deze hulpmiddelen kunt u natuurlijk ook een beroep doen op ingave in een herhaallus, het dupliceren en andere 

KKEN VERKOOPFACTUUR 
, al dan niet volledig, wil noteren in het 

document. In de facturatieparameters noteert u welke betaalwijzes door u aanvaard worden en op het document 
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Daarna schrijft u het document in. U gebruikt daartoe de toetsencombinatie Ctrl+S of de overeenkomstige knop.

Het programma toont u eerst een synthesescherm

kunt u terug naar het document om de nodige aanpassingen te doen. In het andere geval gaat u door en het document 

wordt ingeschreven. 

Maakt u documenten aan in een herhaallus, dan wordt onmiddellijk na het inschrijven het dialoogvenster voor 

getoond. Deze geeft u de gelegenheid het zopas ingeschreven document af te drukken.

 

Hebt u geen nood aan het synthesescherm of moet het programma niet automatisch het dialoogvenster voor afdruk 

aanbieden, dan kunt u dat configureren in de facturatiemodule.

 

 

U kunt de documenten natuurlijk ook nadien afdrukken. Zo kan u via de menukeuze 

alle documenten die nog niet werden afgedrukt. Via een andere menukeuze maakt u dan een afdruk van één of meer 

documenten zonder rekening te houden met het al afgedrukt zijn.

 

Facturatie  

Daarna schrijft u het document in. U gebruikt daartoe de toetsencombinatie Ctrl+S of de overeenkomstige knop.

synthesescherm met een totalisatieblok. Ontdekt u dat er nog iets niet in orde is, dan 

nt u terug naar het document om de nodige aanpassingen te doen. In het andere geval gaat u door en het document 

Maakt u documenten aan in een herhaallus, dan wordt onmiddellijk na het inschrijven het dialoogvenster voor 

Deze geeft u de gelegenheid het zopas ingeschreven document af te drukken. 

Hebt u geen nood aan het synthesescherm of moet het programma niet automatisch het dialoogvenster voor afdruk 

aanbieden, dan kunt u dat configureren in de facturatiemodule. 

 

unt de documenten natuurlijk ook nadien afdrukken. Zo kan u via de menukeuze Globaal

alle documenten die nog niet werden afgedrukt. Via een andere menukeuze maakt u dan een afdruk van één of meer 

met het al afgedrukt zijn. 
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Daarna schrijft u het document in. U gebruikt daartoe de toetsencombinatie Ctrl+S of de overeenkomstige knop. 

met een totalisatieblok. Ontdekt u dat er nog iets niet in orde is, dan 

nt u terug naar het document om de nodige aanpassingen te doen. In het andere geval gaat u door en het document 

Maakt u documenten aan in een herhaallus, dan wordt onmiddellijk na het inschrijven het dialoogvenster voor afdruk 

Hebt u geen nood aan het synthesescherm of moet het programma niet automatisch het dialoogvenster voor afdruk 

Globaal een afdruk bekomen van 

alle documenten die nog niet werden afgedrukt. Via een andere menukeuze maakt u dan een afdruk van één of meer 
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Tenslotte is het ook nuttig om weten dat u de facturen kunt 

exemplaren dat u wil, geeft u op per klant.

 

 

Facturatie  

Tenslotte is het ook nuttig om weten dat u de facturen kunt afdrukken in meerdere exemplaren

exemplaren dat u wil, geeft u op per klant. 
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afdrukken in meerdere exemplaren. Het aantal 
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6. DOORSTUREN NAAR DE B

Facturen en creditnota's moeten vroeg of laat 

manieren voorzien om dat te realiseren. 

 

Als de optie 'Boekhouding' actief is, kiest u voor 

waarvan de datum valt vóór of op een bepaalde datum. Bij het doorboeken worden de documenten opgenomen in de 

boekhouding. Eventuele betalingen worden opgenomen in diverse documenten waarbij de verkoopfacturen ook geheel 

of gedeeltelijk afgepunt worden. 

Eens doorgeboekt zijn de verkoopfacturen definitief. Er zijn nog slechts heel beperkte wijzigingen mogelijk en dat enkel 

in het werkblad. 

 

Beschikt u niet over de optie 'Boekhouding', dan kunnen de documenten doorgestuurd worden naar een andere 

installatie van Venice waar de optie wél actief is. U kan ze eventueel ook doorsturen naar een ander pakket. Daartoe 

kunt u Venice tekstbestanden laten aanmaken. Vooraleer deze tekstbestanden kunnen gecreëerd worden, moet u de 

verkoopdocumenten eerst definitief maken. U kiest daartoe voor 

 

Eens dat de documenten definitief zijn via doorboeken of via afsluiten, maakt u tekstbestanden aan om deze te 

verwerken in een andere Venice-installatie of in een ander pakket.

 

Voor het doorboeken en voor de aanmaak van het tekstbestand zijn er een 

van de boekingen kunt sturen: o.a. een rekening voor het apart boeken van de handelskorting, de omzetrekeningen 

voor detaillijnen zonder vermelding van een artikelnummer, een dagboek voor het boeken van eventuele be

afpuntingen). 

 

 

Facturatie  

DOORSTUREN NAAR DE BOEKHOUDING

acturen en creditnota's moeten vroeg of laat ook verwerkt worden in de boekhouding. In Venice zijn er verschillende 

Als de optie 'Boekhouding' actief is, kiest u voor Doorboeken. U kunt alle documenten doorboeken

op een bepaalde datum. Bij het doorboeken worden de documenten opgenomen in de 

boekhouding. Eventuele betalingen worden opgenomen in diverse documenten waarbij de verkoopfacturen ook geheel 

acturen definitief. Er zijn nog slechts heel beperkte wijzigingen mogelijk en dat enkel 

Beschikt u niet over de optie 'Boekhouding', dan kunnen de documenten doorgestuurd worden naar een andere 

actief is. U kan ze eventueel ook doorsturen naar een ander pakket. Daartoe 

kunt u Venice tekstbestanden laten aanmaken. Vooraleer deze tekstbestanden kunnen gecreëerd worden, moet u de 

verkoopdocumenten eerst definitief maken. U kiest daartoe voor afsluiten. 

Eens dat de documenten definitief zijn via doorboeken of via afsluiten, maakt u tekstbestanden aan om deze te 

installatie of in een ander pakket. 

Voor het doorboeken en voor de aanmaak van het tekstbestand zijn er een reeks parameters waarmee u het genereren 

van de boekingen kunt sturen: o.a. een rekening voor het apart boeken van de handelskorting, de omzetrekeningen 

voor detaillijnen zonder vermelding van een artikelnummer, een dagboek voor het boeken van eventuele be
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OEKHOUDING 

ook verwerkt worden in de boekhouding. In Venice zijn er verschillende 

doorboeken of de documenten 

op een bepaalde datum. Bij het doorboeken worden de documenten opgenomen in de 

boekhouding. Eventuele betalingen worden opgenomen in diverse documenten waarbij de verkoopfacturen ook geheel 

acturen definitief. Er zijn nog slechts heel beperkte wijzigingen mogelijk en dat enkel 

Beschikt u niet over de optie 'Boekhouding', dan kunnen de documenten doorgestuurd worden naar een andere 

actief is. U kan ze eventueel ook doorsturen naar een ander pakket. Daartoe 

kunt u Venice tekstbestanden laten aanmaken. Vooraleer deze tekstbestanden kunnen gecreëerd worden, moet u de 

Eens dat de documenten definitief zijn via doorboeken of via afsluiten, maakt u tekstbestanden aan om deze te 

reeks parameters waarmee u het genereren 

van de boekingen kunt sturen: o.a. een rekening voor het apart boeken van de handelskorting, de omzetrekeningen 

voor detaillijnen zonder vermelding van een artikelnummer, een dagboek voor het boeken van eventuele betalingen (= 
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Wanneer u kiest om een tekstbestand aan te maken, dan maakt het programma de bestanden Facturen.txt (= 

gegevensbestand) en Facturen.cli (= beschrijvend bestand) aan. Indien er ook betalingen bij betrokken zijn, dan worden 

nog 2 andere bestanden gegenereerd, nl. Afpunt.txt (= gegevensbestand) en 'Afpunt.cli' (= beschrijvend bestand).

Deze bestanden zijn onmiddellijk bruikbaar in een andere Venice

'Boekhouding'. 

 

 

Facturatie  

Wanneer u kiest om een tekstbestand aan te maken, dan maakt het programma de bestanden Facturen.txt (= 

gegevensbestand) en Facturen.cli (= beschrijvend bestand) aan. Indien er ook betalingen bij betrokken zijn, dan worden 

2 andere bestanden gegenereerd, nl. Afpunt.txt (= gegevensbestand) en 'Afpunt.cli' (= beschrijvend bestand).

Deze bestanden zijn onmiddellijk bruikbaar in een andere Venice-installatie van dezelfde versie met de optie 
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Wanneer u kiest om een tekstbestand aan te maken, dan maakt het programma de bestanden Facturen.txt (= 

gegevensbestand) en Facturen.cli (= beschrijvend bestand) aan. Indien er ook betalingen bij betrokken zijn, dan worden 

2 andere bestanden gegenereerd, nl. Afpunt.txt (= gegevensbestand) en 'Afpunt.cli' (= beschrijvend bestand). 

installatie van dezelfde versie met de optie 
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7. AFDRUKKEN 

De ingave van documenten en andere gegevens is slechts één aspect van de facturatie. Het uiteindelijke doel is het 

document dat u aan de klant bezorgt. Het is daarbij belangrijk dat u op een intuïtieve manier snel een afdruk kan maken 

die ook mooi oogt. Venice maakt dat mogelijk.

 

Maar naast de afdruk van documenten verwacht u van een professioneel facturatiepakket ook dat u de nodige analyses 

kan doen. Daartoe zijn de afdrukken een interessant hulpmiddel. Een van de belangrijkste afdrukken zijn de 

verkoophistorieken, maar ook de afdrukken die u kan maken van ieder werkblad, bieden interessante mogelijkheden.

 

In dit hoofdstuk willen we enkel de afdruk van facturen eens van naderbij bekijken.

7.1. FACTUREN 
Vanuit de module voor facturen kunt u afdrukken maken. Dit kan op ve

 

U kunt een factuur onmiddellijk afdrukken na het inschrijven

Ctrl+S of de overeenkomstige knop en het programma stelt onmiddellijk voor om het document af te drukken. Is dit 

gedrag niet gewenst, dan kunt u dat uitschakelen door op de 

Configuratie te kiezen. 

 

U kunt ook eerst de documenten ingeven en nadien afdrukken. Zo kan u via de menukeuze 

bekomen van alle documenten die nog niet werden afgedrukt. Wanneer u na de afdruk toch nog een (kleine) wijziging 

aanbrengt in een document, dan wordt het veld 

weer afkruisen vóór u het document opslaat.

 

U selecteert in het werkblad één of meer facturen en u maakt een afdruk via 

geen rekening met de actuele waarde van het veld 

 

Via het scherm voor afdrukinstellingen kunt u kiezen om 

aantal moet u instellen in de klantenfiche. 

 

Facturatie  

 

an documenten en andere gegevens is slechts één aspect van de facturatie. Het uiteindelijke doel is het 

document dat u aan de klant bezorgt. Het is daarbij belangrijk dat u op een intuïtieve manier snel een afdruk kan maken 

dat mogelijk. 

Maar naast de afdruk van documenten verwacht u van een professioneel facturatiepakket ook dat u de nodige analyses 

kan doen. Daartoe zijn de afdrukken een interessant hulpmiddel. Een van de belangrijkste afdrukken zijn de 

maar ook de afdrukken die u kan maken van ieder werkblad, bieden interessante mogelijkheden.

In dit hoofdstuk willen we enkel de afdruk van facturen eens van naderbij bekijken. 

Vanuit de module voor facturen kunt u afdrukken maken. Dit kan op verschillende manieren:

onmiddellijk afdrukken na het inschrijven. U slaat dan het nieuw aangemaakte document op via 

Ctrl+S of de overeenkomstige knop en het programma stelt onmiddellijk voor om het document af te drukken. Is dit 

iet gewenst, dan kunt u dat uitschakelen door op de Venice knop te klikken en vervolgens 

U kunt ook eerst de documenten ingeven en nadien afdrukken. Zo kan u via de menukeuze 

nten die nog niet werden afgedrukt. Wanneer u na de afdruk toch nog een (kleine) wijziging 

aanbrengt in een document, dan wordt het veld Afdrukken standaard weer aangekruist. U kunt het evenwel manueel 

weer afkruisen vóór u het document opslaat. 

U selecteert in het werkblad één of meer facturen en u maakt een afdruk via Documenten. Bij deze afdruk houdt Venice 

geen rekening met de actuele waarde van het veld Afdrukken en worden alle documenten van de 

Via het scherm voor afdrukinstellingen kunt u kiezen om meerdere exemplaren voor een factuur af te drukken. Het 
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an documenten en andere gegevens is slechts één aspect van de facturatie. Het uiteindelijke doel is het 

document dat u aan de klant bezorgt. Het is daarbij belangrijk dat u op een intuïtieve manier snel een afdruk kan maken 

Maar naast de afdruk van documenten verwacht u van een professioneel facturatiepakket ook dat u de nodige analyses 

kan doen. Daartoe zijn de afdrukken een interessant hulpmiddel. Een van de belangrijkste afdrukken zijn de 

maar ook de afdrukken die u kan maken van ieder werkblad, bieden interessante mogelijkheden. 

rschillende manieren: 

. U slaat dan het nieuw aangemaakte document op via 

Ctrl+S of de overeenkomstige knop en het programma stelt onmiddellijk voor om het document af te drukken. Is dit 

te klikken en vervolgens Instellingen, 

U kunt ook eerst de documenten ingeven en nadien afdrukken. Zo kan u via de menukeuze Globaal een afdruk 

nten die nog niet werden afgedrukt. Wanneer u na de afdruk toch nog een (kleine) wijziging 

standaard weer aangekruist. U kunt het evenwel manueel 

. Bij deze afdruk houdt Venice 

en worden alle documenten van de selectie afgedrukt. 

voor een factuur af te drukken. Het 
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Het is ook handig om een factuurafdruk in pdf

afdrukvoorbeeld op het scherm en van daaruit kan u dan een e

het facturatie-adres voorgesteld en is de factuurafdruk als pdf

Facturatie  

Het is ook handig om een factuurafdruk in pdf-formaat aan de bestemmeling te bezorgen via 

en van daaruit kan u dan een e-mail opmaken. Standaard wordt het e

adres voorgesteld en is de factuurafdruk als pdf-bijlage opgenomen. 
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formaat aan de bestemmeling te bezorgen via e-mail. U kiest dan voor 

mail opmaken. Standaard wordt het e-mail-adres van 
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8. TOT SLOT 

In de vorige hoofdstukken hebben we de voornaamste facturatie

kunt starten met het pakket. 

Om wat praktische ervaring op te doen is het interessant om de functionaliteiten die we in de vorige hoofdstukken 

hebben besproken, eens in het pakket zelf uit te proberen. Daartoe hebben we bij de verschillende hoofdstukken 

intikvoorbeelden gemaakt.  

Als u de schermafbeeldingen aandachtig hebt bekeken, hebt u ongetwijfeld gemerkt, dat er heel wat zaken zijn die we in 

deze inleiding niet besproken hebben. Daarom hebben we 

consulteren. Deze helpteksten geven een duidelijke uitleg bij alle programmaonderdelen. Bovendien zal u 

krijgen die het gebruiksgemak aanzienlijk vergroten.

 

Voor Venice rest er nog één ding te doen, nl. afsluiten.

8.1. AFSLUITEN 
Om af te sluiten is het niet nodig om alle modules afzonderlijk te sluiten. U kunt gewoon het hoofdmenu activeren en 

afsluiten. Het hoofdmenu zal eerst de andere modules proberen af te sluiten en wan

verdwijnt het ook zelf. 

 

Een module waar nog een dialoogvenster actief is, zal niet worden afgesloten, maar komt op de voorgrond. Zo hebt u 

de gelegenheid eventuele input op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.

 

 

Facturatie  

de voornaamste facturatie-activiteiten van Venice overlopen zodat u als gebruiker 

Om wat praktische ervaring op te doen is het interessant om de functionaliteiten die we in de vorige hoofdstukken 

pakket zelf uit te proberen. Daartoe hebben we bij de verschillende hoofdstukken 

Als u de schermafbeeldingen aandachtig hebt bekeken, hebt u ongetwijfeld gemerkt, dat er heel wat zaken zijn die we in 

hebben. Daarom hebben we uitgebreide helpteksten voorzien, die u met F1 kunt 

consulteren. Deze helpteksten geven een duidelijke uitleg bij alle programmaonderdelen. Bovendien zal u 

krijgen die het gebruiksgemak aanzienlijk vergroten. 

e rest er nog één ding te doen, nl. afsluiten. 

Om af te sluiten is het niet nodig om alle modules afzonderlijk te sluiten. U kunt gewoon het hoofdmenu activeren en 

afsluiten. Het hoofdmenu zal eerst de andere modules proberen af te sluiten en wanneer alle modules afgesloten zijn, 

Een module waar nog een dialoogvenster actief is, zal niet worden afgesloten, maar komt op de voorgrond. Zo hebt u 

de gelegenheid eventuele input op te slaan en het dialoogvenster te sluiten. 
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activiteiten van Venice overlopen zodat u als gebruiker 

Om wat praktische ervaring op te doen is het interessant om de functionaliteiten die we in de vorige hoofdstukken 

pakket zelf uit te proberen. Daartoe hebben we bij de verschillende hoofdstukken 

Als u de schermafbeeldingen aandachtig hebt bekeken, hebt u ongetwijfeld gemerkt, dat er heel wat zaken zijn die we in 

voorzien, die u met F1 kunt 

consulteren. Deze helpteksten geven een duidelijke uitleg bij alle programmaonderdelen. Bovendien zal u veel tips 

Om af te sluiten is het niet nodig om alle modules afzonderlijk te sluiten. U kunt gewoon het hoofdmenu activeren en 

neer alle modules afgesloten zijn, 

Een module waar nog een dialoogvenster actief is, zal niet worden afgesloten, maar komt op de voorgrond. Zo hebt u 
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9. INTIKVOORBEELDEN

De voorbeelden die hier zijn uitgewerkt, sluiten nauw aan bij de tekst van het eerste deel. Voor elk hoofdstuk vindt u hier 

namelijk enkele intikvoorbeelden. 

Nadat u een bepaald hoofdstuk hebt gelezen, is het goed om zelf iets in te tikken i

intikvoorbeelden zeker een leerrijk hulpmiddel zijn.

 

9.1. STARTEN FACTURATIE

9.1.1. Aanmelden 
Na het opstarten van Venice meldt u zich aan. Venice stelt de identificatiegegevens voor van de persoon die zich het 

laatst op deze pc in Venice heeft aangemeld.

 

Druk op OK. 

 

9.1.2. Keuze dossierkast en dossier
Om een actie uit te voeren kiest u eerst de context. In dit geval gaat het om het dossier '

dossierkast 'Standaard dossierkast'. 

 

Selecteer in het overzicht het dossier 'UNIT4 C

 

9.1.3. Activeren basisoptie facturatie
De optie 'Facturatie' moet nu eerst geactiveerd worden.

 

Kies in het tabblad Basisgegevens, groep 

 

In het hiërarchisch overzicht kan u via Opties

 

Selecteer in het overzicht Opties en dubbelklik op dit item.

Facturatie  

TIKVOORBEELDEN 

voorbeelden die hier zijn uitgewerkt, sluiten nauw aan bij de tekst van het eerste deel. Voor elk hoofdstuk vindt u hier 

Nadat u een bepaald hoofdstuk hebt gelezen, is het goed om zelf iets in te tikken in het pakket. Daarbij zullen deze 

intikvoorbeelden zeker een leerrijk hulpmiddel zijn. 

STARTEN FACTURATIE 

Na het opstarten van Venice meldt u zich aan. Venice stelt de identificatiegegevens voor van de persoon die zich het 

Venice heeft aangemeld. 

Keuze dossierkast en dossier 
eerst de context. In dit geval gaat het om het dossier 'UNIT4 

UNIT4 C-Logic N.V.' 

Activeren basisoptie facturatie 
De optie 'Facturatie' moet nu eerst geactiveerd worden. 

, groep Algemeen voor Instellingen, Parameters. De parametermodule start op.

Opties instellen welke opties u in dit dossier wil gebruiken. 

en dubbelklik op dit item. 
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voorbeelden die hier zijn uitgewerkt, sluiten nauw aan bij de tekst van het eerste deel. Voor elk hoofdstuk vindt u hier 

n het pakket. Daarbij zullen deze 

Na het opstarten van Venice meldt u zich aan. Venice stelt de identificatiegegevens voor van de persoon die zich het 

UNIT4 C- Logic N.V.' binnen de 

. De parametermodule start op. 

instellen welke opties u in dit dossier wil gebruiken.  
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Zorg ervoor dat alleen Basisoptie aangekruist is binnen de groep 

 

 

9.1.4. Instellen parameters basisoptie 'Facturatie'
Voor bijna elke optie zijn er een reeks parameters die u eerst moet invullen of bevestigen vooraleer u verder kan werken 

in het dossier. In het hiërarchisch overzicht zijn deze parameters aangeduid me

u de facturatieparameters moet aanvullen.

 

Selecteer in het overzicht Facturatie, Basisoptie

U kan ook gewoon dubbelklikken op het geselectee

 

Het programma stelt standaard Nederlands en Frans voor als werktalen voor de facturatie.

Facturatie  

aangekruist is binnen de groep Facturatie. De andere opties kruist u dus expli

Instellen parameters basisoptie 'Facturatie' 
Voor bijna elke optie zijn er een reeks parameters die u eerst moet invullen of bevestigen vooraleer u verder kan werken 

in het dossier. In het hiërarchisch overzicht zijn deze parameters aangeduid met een rood uitroepteken. U merkt dus dat 

u de facturatieparameters moet aanvullen. 

Basisoptie, Parameters. In het menu Fiche kiest u dan 

U kan ook gewoon dubbelklikken op het geselecteerde item. 

Het programma stelt standaard Nederlands en Frans voor als werktalen voor de facturatie.
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. De andere opties kruist u dus expliciet af. 

Voor bijna elke optie zijn er een reeks parameters die u eerst moet invullen of bevestigen vooraleer u verder kan werken 

t een rood uitroepteken. U merkt dus dat 

kiest u dan Wijzigen... of u drukt Ctrl+E. 

Het programma stelt standaard Nederlands en Frans voor als werktalen voor de facturatie. 
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Ga akkoord met de voorgestelde waardes.

 
Druk op OK. 

Druk op Alt+F4 om de module af te sluiten.

 

Het hoofdmenu komt naar voor. 

9.2. OPMAKEN DOCUMENTEN

9.2.1. Artikels 
Alhoewel er geen artikelfiches nodig zijn om facturen en offertes op te stellen, is het wél heel nuttig om artikelfiches te 

hebben. U kunt daar nl. een hele reeks gegevens in noteren die automatisch op de documenten worden overgenomen.

 

Start de module Artikels. 

 

In het hoofdmenu kiest u in tabblad Basisgegevens

 

In het lege werkblad start u het dialoogvenster.

 

Druk Ctrl+N en geef nu de volgende gegevens in:
Nummer:   A607 

Taal - Nld:   Behangpapier Aurora nr. 607

Taal - Fra   Papier peint Aurora nr. 607

 

In het tabblad Voorraad geeft u enkele voorraadgegevens op:

 
Druk Alt+R om het tabblad Voorraad te activeren en geef de volgende gegevens in:
Beheer:    Volgens dit artikel

Kleinste eenheid:  1,0000 

Min. voorraad:   20,0000

Max. voorraad:   100,0000

Omschrijving eenheid Nld: rol

Omschrijving eenheid Fra: rouleau

 

Met kleinste eenheid bedoelen we de nauwkeurigheid waarmee de voorraad wordt opgevolgd. Aangezien we steeds 

volledige rollen hebben, is de kleinste eenheid é

aankoop en verkoop aan. U zal dus ook steeds volledige rollen aankopen en verkopen.

 

In het tabblad Aankoop willen we de leverancier opgeven, maar aangezien deze nog niet eerder ingegeven is, 

fiche eerst moeten creëren. 

 

Druk Alt+A om het tabblad Aankoop te activeren.

Klik op de knop naast leveranciersnummer.

Druk Ctrl+N om een nieuwe leveranciersfiche aan te maken. Het dialoogvenster voor ingave van leveranciersgegevens 

verschijnt. 

Vul de fiche aan. 

 

Facturatie  

Ga akkoord met de voorgestelde waardes. 

Druk op Alt+F4 om de module af te sluiten. 

OPMAKEN DOCUMENTEN 

Alhoewel er geen artikelfiches nodig zijn om facturen en offertes op te stellen, is het wél heel nuttig om artikelfiches te 

hebben. U kunt daar nl. een hele reeks gegevens in noteren die automatisch op de documenten worden overgenomen.

Basisgegevens, groep Facturatie voor Artikels.  

In het lege werkblad start u het dialoogvenster. 

Druk Ctrl+N en geef nu de volgende gegevens in: 

Behangpapier Aurora nr. 607 

Papier peint Aurora nr. 607 

 

geeft u enkele voorraadgegevens op: 

te activeren en geef de volgende gegevens in: 
Volgens dit artikel 

 

20,0000 

100,0000 
rol 

rouleau 

Met kleinste eenheid bedoelen we de nauwkeurigheid waarmee de voorraad wordt opgevolgd. Aangezien we steeds 

volledige rollen hebben, is de kleinste eenheid één. Het programma past onmiddellijk ook de kleinste eenheid van 

aankoop en verkoop aan. U zal dus ook steeds volledige rollen aankopen en verkopen. 

willen we de leverancier opgeven, maar aangezien deze nog niet eerder ingegeven is, 

te activeren. 

Klik op de knop naast leveranciersnummer. 

Druk Ctrl+N om een nieuwe leveranciersfiche aan te maken. Het dialoogvenster voor ingave van leveranciersgegevens 

 

 Pagina 23 

Alhoewel er geen artikelfiches nodig zijn om facturen en offertes op te stellen, is het wél heel nuttig om artikelfiches te 

hebben. U kunt daar nl. een hele reeks gegevens in noteren die automatisch op de documenten worden overgenomen. 

Met kleinste eenheid bedoelen we de nauwkeurigheid waarmee de voorraad wordt opgevolgd. Aangezien we steeds 

én. Het programma past onmiddellijk ook de kleinste eenheid van 

willen we de leverancier opgeven, maar aangezien deze nog niet eerder ingegeven is, zal u zijn 

Druk Ctrl+N om een nieuwe leveranciersfiche aan te maken. Het dialoogvenster voor ingave van leveranciersgegevens 
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Firmanaam:   BE 0476.577.430

 

Door het ingeven van een ondernemingsnummer in het veld 

(of een klantfiche) aanmaken. Venice zoekt 

die reeds in de juiste velden. 

U kan natuurlijk ook handmatig deze informatie ingeven:

 
Firmanaam:   KWANTUM BELGIE NV

Adresformule:   t.a.v. de heer

Contactpersoon:  Luc Colpaert

Straat en nummer:  Rijksweg 376

Postcode:   3630 

(U selecteert in de zoeklijst 'Maasmechelen

 
Aanhef:    Geachte heer

Ondernemingsnr.:  476.577.430

(Het nummer wordt automatisch omgezet naar 

Betalingstermijn:  10 Dagen na datum

 
Druk op de knop Sluiten. De leveranciersfiche is aangemaakt en de gegevens verschijnen nu in de zoeklijst.

Druk in de zoeklijst op OK om de leverancier te selecteren: firmanaam en adresgegevens verschijnen in de artikelfiche.

Vul daarna het tabblad verder aan: 
Referentie:   607 

Aankoopprijs:   5,45 EUR

Omschrijving eenheid Nld: rol

Omschrijving eenheid Fra: rouleau

 

Vervolledig daarna het tabblad Verkoop. 

 

 
Druk Alt+V om het tabblad Verkoop te activeren.

Vul de fiche aan. 
Winstpercentage:  15 

 

De aankoopwaarde wordt door het programma berekend aan de hand van een formule. De standaard formule rekent 

gewoon de aankoopprijs om naar dossiermunt. De berekende waarde wordt naast de formule afgebeeld. Neem deze 

berekende waarde over. 

 

Druk op de knop (met pijl naar links) naast het veld voor de reële aankoopwaarde. De inhoud wordt overgenomen in 
Reëel. U kunt ook F11 drukken. 

 

Ondertussen merkt u dat de berekende verkoopprijs in het rood staat. Dit is een aanduiding dat de reële verkoop

lager is dan de berekende verkoopprijs. 

De verkoopprijs wordt door het programma eveneens berekend via een formule. De standaard formule neemt als basis 

de aankoopwaarde en rekent er het winstpercentage bij. We verkiezen hier om af te wijken van de b

 

Facturatie  

BE 0476.577.430 

Door het ingeven van een ondernemingsnummer in het veld Firmanaam, kan Venice automatisch een leveranciersfiche 

(of een klantfiche) aanmaken. Venice zoekt – via internet – de bijhorende firmanaam en adresgegevens op, en plaatst 

U kan natuurlijk ook handmatig deze informatie ingeven: 

KWANTUM BELGIE NV 

t.a.v. de heer 

Luc Colpaert 

Rijksweg 376 

Maasmechelen'. Automatisch wordt de gemeente, de landcode en de landnaam ingevuld).

Geachte heer 

476.577.430 

(Het nummer wordt automatisch omgezet naar BE 0476.577.430) 

gen na datum 

. De leveranciersfiche is aangemaakt en de gegevens verschijnen nu in de zoeklijst.

om de leverancier te selecteren: firmanaam en adresgegevens verschijnen in de artikelfiche.

5,45 EUR 

rol 

rouleau 

te activeren. 

De aankoopwaarde wordt door het programma berekend aan de hand van een formule. De standaard formule rekent 

gewoon de aankoopprijs om naar dossiermunt. De berekende waarde wordt naast de formule afgebeeld. Neem deze 

Druk op de knop (met pijl naar links) naast het veld voor de reële aankoopwaarde. De inhoud wordt overgenomen in 

Ondertussen merkt u dat de berekende verkoopprijs in het rood staat. Dit is een aanduiding dat de reële verkoop

De verkoopprijs wordt door het programma eveneens berekend via een formule. De standaard formule neemt als basis 

de aankoopwaarde en rekent er het winstpercentage bij. We verkiezen hier om af te wijken van de b
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, kan Venice automatisch een leveranciersfiche 

adresgegevens op, en plaatst 

'. Automatisch wordt de gemeente, de landcode en de landnaam ingevuld). 

. De leveranciersfiche is aangemaakt en de gegevens verschijnen nu in de zoeklijst. 

om de leverancier te selecteren: firmanaam en adresgegevens verschijnen in de artikelfiche. 

De aankoopwaarde wordt door het programma berekend aan de hand van een formule. De standaard formule rekent 

gewoon de aankoopprijs om naar dossiermunt. De berekende waarde wordt naast de formule afgebeeld. Neem deze 

Druk op de knop (met pijl naar links) naast het veld voor de reële aankoopwaarde. De inhoud wordt overgenomen in 

Ondertussen merkt u dat de berekende verkoopprijs in het rood staat. Dit is een aanduiding dat de reële verkoopprijs 

De verkoopprijs wordt door het programma eveneens berekend via een formule. De standaard formule neemt als basis 

de aankoopwaarde en rekent er het winstpercentage bij. We verkiezen hier om af te wijken van de berekende prijs. 
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Ga naar het veld Reëel op de lijn voor de verkoopprijs en vul aan:
Reëel:    6.27 

U kunt ook F12 drukken 

De berekende verkoopprijs wordt nu in het zwart afgebeeld als aanduiding, dat de reële prijs niet lager is dan de 

berekende prijs. 

Vul nog de omschrijvingen van de eenheden in:

 

Vul de fiche aan. 
Omschrijving eenheid Nld: rol

Omschrijving eenheid Fra: rouleau

 

 

 

De artikelfiche is nu volledig. 

 

Druk Ctrl+S om de fiche op te slaan. 

 

Het programma schrijft de artikelfiche in en geeft on

gelijkaardige artikels aanmaken. Dus geven we de voorkeur aan het dupliceren van het eerste artikel.

 

Druk Ctrl+O om de ingave te stoppen. 

 

U ziet nu de eerst aangemaakte artikelfiche in kijkmodus

kleine wijzigingen aanbrengen. 

 

Druk Ctrl+U om de fiche te dupliceren en wijzig de volgende velden:
Nummer:   A608 

Facturatie  

op de lijn voor de verkoopprijs en vul aan: 

De berekende verkoopprijs wordt nu in het zwart afgebeeld als aanduiding, dat de reële prijs niet lager is dan de 

Vul nog de omschrijvingen van de eenheden in: 

rol 

rouleau 

Het programma schrijft de artikelfiche in en geeft ons onmiddellijk een nieuwe fiche. We willen echter een reeks 

gelijkaardige artikels aanmaken. Dus geven we de voorkeur aan het dupliceren van het eerste artikel.

U ziet nu de eerst aangemaakte artikelfiche in kijkmodus. U gaat deze fiche nu enkele malen dupliceren en daarbij 

Druk Ctrl+U om de fiche te dupliceren en wijzig de volgende velden: 
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De berekende verkoopprijs wordt nu in het zwart afgebeeld als aanduiding, dat de reële prijs niet lager is dan de 

s onmiddellijk een nieuwe fiche. We willen echter een reeks 

gelijkaardige artikels aanmaken. Dus geven we de voorkeur aan het dupliceren van het eerste artikel. 

. U gaat deze fiche nu enkele malen dupliceren en daarbij 
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Taal - Nld:   Behangpapier Aurora nr. 608

Taal - Fra:   Behangpapier Aurora nr. 608

Referentie:   608 

Schrijf de fiche in met Ctrl+S. 

Druk vervolgens nogmaal Ctrl+U en wijzig de volgende velden:
Nummer:   A609 

Taal - Nld:   Behangpapier Aurora nr. 609

Taal - Fra:   Behangpapier Aurora nr. 609

Referentie:   609 

Schrijf de fiche in met Ctrl+S. 

 

 

U bent klaar in de artikelmodule. 

 

Druk op Annuleren op het dialoogvenster te verlaten.

Druk Alt+F4 om de module te verlaten. 

 

9.2.2. Keuze boekjaar 
Documenten worden in Venice per boekjaar bijgehouden. Vandaar dat u eerst een boekjaar moet selecteren 

deze kan aanmaken. 

 

Kies in het hoofdmenu het boekjaar 2011. Eventueel zal u het boekjaar zichtbaar moeten maken door te klikken op de 

'+' links van de dossiernaam. 

9.2.3. Opmaken voorraaddocument
Als u  artikels verkoopt dan zal u meestal voorraad va

noteert u in voorraaddocumenten. 

 

Kies in het hoofdmenu het boekjaar 2011.
Start dan de module Voorraaddocumenten

voorraaddocument op te maken. 

Vul de hoofding aan met de volgende gegevens:
Documentdatum:   01/01/2011

Opmerking:   Beginstand

 

We willen voor alle artikels de beginstand ingeven. Aangezien we de huidige voorraad willen ingeven, want het betreft 

hier immers geen wijziging van een bestaande voorraad, moet u 

 
Vink Nieuwe stand aan. 

Druk Ctrl+G om naar de detaillijnen te gaan.
Druk in de kolom Artikelnummer op Ctrl+F6.

Kruis in de zoeklijst alle artikelnummers aan:

 

Facturatie  

Behangpapier Aurora nr. 608 

Behangpapier Aurora nr. 608 

Druk vervolgens nogmaal Ctrl+U en wijzig de volgende velden: 

Behangpapier Aurora nr. 609 

Behangpapier Aurora nr. 609 

op het dialoogvenster te verlaten. 

Documenten worden in Venice per boekjaar bijgehouden. Vandaar dat u eerst een boekjaar moet selecteren 

Kies in het hoofdmenu het boekjaar 2011. Eventueel zal u het boekjaar zichtbaar moeten maken door te klikken op de 

Opmaken voorraaddocument 
Als u  artikels verkoopt dan zal u meestal voorraad van deze artikels hebben. De beginvoorraad of voorraadwijzigingen 

. 
Voorraaddocumenten op via het tabblad Start, groep Voorraad. Druk Ctrl+N om een nieuw 

Vul de hoofding aan met de volgende gegevens: 
2011 

Beginstand 

We willen voor alle artikels de beginstand ingeven. Aangezien we de huidige voorraad willen ingeven, want het betreft 

rs geen wijziging van een bestaande voorraad, moet u Nieuwe stand aanvinken. 

Druk Ctrl+G om naar de detaillijnen te gaan. 
op Ctrl+F6. 

Kruis in de zoeklijst alle artikelnummers aan: 
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Documenten worden in Venice per boekjaar bijgehouden. Vandaar dat u eerst een boekjaar moet selecteren vooraleer u 

Kies in het hoofdmenu het boekjaar 2011. Eventueel zal u het boekjaar zichtbaar moeten maken door te klikken op de 

n deze artikels hebben. De beginvoorraad of voorraadwijzigingen 

Druk Ctrl+N om een nieuw 

We willen voor alle artikels de beginstand ingeven. Aangezien we de huidige voorraad willen ingeven, want het betreft 

aanvinken.  
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Druk op OK om de geselecteerde artikels over te nemen.

Wijzig de hoeveelheden als volgt: 
A607    20 

A608    30 

A609    40 

Druk op de knop Sluiten om het document in te schrijven en het dialoogvenster te sluiten.

 

De beginvoorraad van de artikels is gecreëerd.

 

Druk op Alt+F4 om de module af te sluiten.

 

 

9.2.4. Opmaken factuur 1 
Vooraleer te factureren dienen er eerst nog enkele facturatieparameters aangepast te worden. We willen nl. eerst de 

standaard voor te stellen dagboekcodes opgeven.

 

Kies in het hoofdmenu voor tabblad Basisgegevens

Dubbelklik op Facturatie, Basisoptie, Parameters
In het tabblad Dagboek kruist u zowel Factuur

dagboekcode. 
Druk op OK om de parameters in te schrijven.

Druk op Alt+F4 om de module te verlaten.

 

Het is de bedoeling van Venice om u toe te laten zo efficiënt mogelijk documenten in te geven. Eén van de belangrijkste 

hulpmiddelen daarbij is het instellen van standaard waardes en tabsto

 

Kies in het hoofdmenu voor tabblad Start, groep 

Facturatie  

om de geselecteerde artikels over te nemen. 

om het document in te schrijven en het dialoogvenster te sluiten. 

De beginvoorraad van de artikels is gecreëerd. 

op Alt+F4 om de module af te sluiten. 

 
Vooraleer te factureren dienen er eerst nog enkele facturatieparameters aangepast te worden. We willen nl. eerst de 

standaard voor te stellen dagboekcodes opgeven. 

Basisgegevens, groep Algemeen, Instellingen, Parameters

Parameters. 
Factuur als Creditnota aan en geeft u respectievelijk '

ameters in te schrijven. 

Druk op Alt+F4 om de module te verlaten. 

Het is de bedoeling van Venice om u toe te laten zo efficiënt mogelijk documenten in te geven. Eén van de belangrijkste 

hulpmiddelen daarbij is het instellen van standaard waardes en tabstops. 

, groep Facturatie-verkoop, Facturen. 
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Vooraleer te factureren dienen er eerst nog enkele facturatieparameters aangepast te worden. We willen nl. eerst de 

Parameters. 

aan en geeft u respectievelijk 'FAC' en 'CRE' op als 

Het is de bedoeling van Venice om u toe te laten zo efficiënt mogelijk documenten in te geven. Eén van de belangrijkste 



Snel van start gaan met Venice – Fa
 

Klik op de Venice knop en kies Standaard waardes

 

Zorg voor de volgende standaard waardes.

 

Tik in: 
Documenttype:   Factuur 

Opmerking:   test 

 

Vervolgens neemt u enkele tabstops weg. Alle velden met een tabstop hebben links onderaan een blauw tabteken. Een 

tab wordt gezet of weggenomen met de knop bovenaan of met de sneltoets Ctrl+T. U wil alleen tabstop op de velden 

Firmanaam, Klantnummer en Documentdatum

 

Druk Alt+Home om naar het eerste veld te gaan. De eerste 2 velden mogen een tabstop hebben.
Druk Ctrl+T in het veld Documenttype. De tabstop wordt verwijderd.

 

 

Overloop alle velden en laat alleen de tabstops staan op de bovenvermelde 

Druk Alt+S om de standaard waardes en de tabstops op te slaan.

 

Maak nu een factuur. 

 

Druk Ctrl+N of druk op de knop Nieuw document

Druk op de knop naast klantnummer om een overzicht te krijgen van de beschikbare klanten.
Selecteer firma '123-winkel (Brugge)' en druk op de knop 

Druk Tab. U komt onmiddellijk in het veld 
Tik in:     0501 

(Het programma vult automatisch aan met het huidige jaartal.)

Druk nogmaals Tab. U komt terecht in de detaillijnen. U kunt al beginnen met het invullen van de detaillijnen.

 

We zullen 3 soorten detaillijnen aanmaken: een tekstlijn, 2 artikellijnen en een artikellijn zonder artikelnummer.

 

Lijn 1 is een tekstlijn. 

 

Activeer met Tab of Enter de cel in de kolom 

Tik in: 
Artikelomschrijving: Uw telefonische bestelling van 0

Facturatie  

Standaard waardes, Globaal in het menu Instellingen. 

Zorg voor de volgende standaard waardes. 

 

Vervolgens neemt u enkele tabstops weg. Alle velden met een tabstop hebben links onderaan een blauw tabteken. Een 

tab wordt gezet of weggenomen met de knop bovenaan of met de sneltoets Ctrl+T. U wil alleen tabstop op de velden 

Documentdatum. 

Druk Alt+Home om naar het eerste veld te gaan. De eerste 2 velden mogen een tabstop hebben.
. De tabstop wordt verwijderd. 

 

Overloop alle velden en laat alleen de tabstops staan op de bovenvermelde velden. 

Druk Alt+S om de standaard waardes en de tabstops op te slaan. 

Nieuw document 

Druk op de knop naast klantnummer om een overzicht te krijgen van de beschikbare klanten.
l (Brugge)' en druk op de knop OK. De klantgegevens worden overgenomen op de factuur.

d Documentdatum terecht. 

(Het programma vult automatisch aan met het huidige jaartal.) 

terecht in de detaillijnen. U kunt al beginnen met het invullen van de detaillijnen.

We zullen 3 soorten detaillijnen aanmaken: een tekstlijn, 2 artikellijnen en een artikellijn zonder artikelnummer.

cel in de kolom Artikelomschrijving. 

Uw telefonische bestelling van 05/01/2011 
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Vervolgens neemt u enkele tabstops weg. Alle velden met een tabstop hebben links onderaan een blauw tabteken. Een 

tab wordt gezet of weggenomen met de knop bovenaan of met de sneltoets Ctrl+T. U wil alleen tabstop op de velden 

Druk Alt+Home om naar het eerste veld te gaan. De eerste 2 velden mogen een tabstop hebben. 

Druk op de knop naast klantnummer om een overzicht te krijgen van de beschikbare klanten. 
. De klantgegevens worden overgenomen op de factuur. 

terecht in de detaillijnen. U kunt al beginnen met het invullen van de detaillijnen. 

We zullen 3 soorten detaillijnen aanmaken: een tekstlijn, 2 artikellijnen en een artikellijn zonder artikelnummer. 



Snel van start gaan met Venice – Fa
 

 

Lijn 2 is een artikellijn. 

 

Klik op de tweede lijn in de kolom Artikelnummer

start een zoeklijst voor artikels. 

Klik op de knop of druk Ctrl+F6. 

 

Selecteer het artikel met het nummer 'A607'. U ziet voor elk artikel ook de voorraadstand. U hoeft de artikellijn niet aan 

te kruisen omdat u toch maar één artikel willen overnemen. Gebruik eventueel de bladerknoppen helemaal rechts in het 

venster wanneer niet alle artikels te zien zijn.
Druk op OK. De volgende artikelgegevens komen in de factuur terecht: omschrijving, aantal, prijs en 

kolom Lijntotaal ziet u de totaalwaarde van de lijn. Hebt u een afbeelding opgegeven in de artikelfiche, dan wordt deze 

bovenaan in het dialoogvenster getoond. 

 

Verander de hoeveelheid: 
Hoeveelheid:   8 

De hoeveelheid wordt hier in het blauw afgebeeld. Daarmee

artikel onder de minimum voorraad zal dalen door deze lijn.

Het lijntotaal wordt opnieuw uitgerekend. 

 

Lijn 3 is eveneens een artikellijn. Maar deze keer gaat u iets anders te werk:

 

Klik op de derde lijn in de kolom Artikelnummer

Tik in: 
Artikelnummer:   A 

Druk Tab of Enter. Het programma zoekt naar artikels waarvan het nummer begint met deze tekens. Is er slechts één 

fiche die beantwoordt aan wat ingetikt is, dan wordt deze overgenomen

Selecteer in de zoeklijst het artikel met nummer 'A608'.
Druk op de knop OK. Op de derde lijn verschijnt het artikel 'A608' met zijn omschrijving, prijs en 

Wijzig de hoeveelheid: 
Hoeveelheid:   10 

 

Deze hoeveelheid wordt in het zwart afgebeeld. De minimum voorraad zal door deze lijn immers niet aangetast worden.

Het lijntotaal wordt herberekend. 

 

Lijn 4 tenslotte is ook een artikellijn, maar dan zonder artikelnummer.

 
Klik op de vierde lijn in de kolom Artikelomschrijving

Tik in: 
Omschrijving:  Schilderwerk 

Aantal:   1 

Prijs:   32,00 

btw:   21% 

 

Facturatie  

Artikelnummer. Helemaal rechts in de cel ziet u een knop met een pijl. Deze knop 

Selecteer het artikel met het nummer 'A607'. U ziet voor elk artikel ook de voorraadstand. U hoeft de artikellijn niet aan 

én artikel willen overnemen. Gebruik eventueel de bladerknoppen helemaal rechts in het 

venster wanneer niet alle artikels te zien zijn. 
. De volgende artikelgegevens komen in de factuur terecht: omschrijving, aantal, prijs en 

ziet u de totaalwaarde van de lijn. Hebt u een afbeelding opgegeven in de artikelfiche, dan wordt deze 

 

De hoeveelheid wordt hier in het blauw afgebeeld. Daarmee wil het programma aangegeven dat de voorraad van dit 

artikel onder de minimum voorraad zal dalen door deze lijn. 

 

Lijn 3 is eveneens een artikellijn. Maar deze keer gaat u iets anders te werk: 

Artikelnummer. 

Druk Tab of Enter. Het programma zoekt naar artikels waarvan het nummer begint met deze tekens. Is er slechts één 

fiche die beantwoordt aan wat ingetikt is, dan wordt deze overgenomen. In dit geval zijn er meer, dus start de zoeklijst.

Selecteer in de zoeklijst het artikel met nummer 'A608'. 
. Op de derde lijn verschijnt het artikel 'A608' met zijn omschrijving, prijs en 

Deze hoeveelheid wordt in het zwart afgebeeld. De minimum voorraad zal door deze lijn immers niet aangetast worden.

Lijn 4 tenslotte is ook een artikellijn, maar dan zonder artikelnummer. 

Artikelomschrijving. 
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een knop met een pijl. Deze knop 

Selecteer het artikel met het nummer 'A607'. U ziet voor elk artikel ook de voorraadstand. U hoeft de artikellijn niet aan 

én artikel willen overnemen. Gebruik eventueel de bladerknoppen helemaal rechts in het 

. De volgende artikelgegevens komen in de factuur terecht: omschrijving, aantal, prijs en btw-code. In de 

ziet u de totaalwaarde van de lijn. Hebt u een afbeelding opgegeven in de artikelfiche, dan wordt deze 

wil het programma aangegeven dat de voorraad van dit 

Druk Tab of Enter. Het programma zoekt naar artikels waarvan het nummer begint met deze tekens. Is er slechts één 

. In dit geval zijn er meer, dus start de zoeklijst. 

. Op de derde lijn verschijnt het artikel 'A608' met zijn omschrijving, prijs en btw-code. 

Deze hoeveelheid wordt in het zwart afgebeeld. De minimum voorraad zal door deze lijn immers niet aangetast worden. 



Snel van start gaan met Venice – Fa
 

 

Druk Ctrl+S om de verkoopfactuur op te slaan. U krijgt een synthese van het document.

 

 

Druk OK om het document effectief in te schrijven. Indien u echter merkt dat u zich vergist heeft, dan kiest u 

Het programma keert terug naar het dialoogvenster. U verbetert de fout en u drukt opnieuw Ctrl+S.

9.2.5. Afdrukken factuur 1
Onmiddellijk na het inschrijven stelt het programma voor om het document af te drukken.

 

We willen eerst een afdrukvoorbeeld op het scherm zien. Dit is ook wat het programma standaard voorstelt.

Het programma heeft ook een bepaalde lay

evenveel exemplaren als in de klantenfiche genoteerd staat.
  

Facturatie  

Druk Ctrl+S om de verkoopfactuur op te slaan. U krijgt een synthese van het document. 

 

om het document effectief in te schrijven. Indien u echter merkt dat u zich vergist heeft, dan kiest u 

Het programma keert terug naar het dialoogvenster. U verbetert de fout en u drukt opnieuw Ctrl+S.

Afdrukken factuur 1 
chrijven stelt het programma voor om het document af te drukken. 

We willen eerst een afdrukvoorbeeld op het scherm zien. Dit is ook wat het programma standaard voorstelt.

Het programma heeft ook een bepaalde lay-out gekozen en stelt standaard voor om in meervoud af te drukken, d.w.z. 

evenveel exemplaren als in de klantenfiche genoteerd staat. 
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om het document effectief in te schrijven. Indien u echter merkt dat u zich vergist heeft, dan kiest u Annuleren. 

Het programma keert terug naar het dialoogvenster. U verbetert de fout en u drukt opnieuw Ctrl+S. 

We willen eerst een afdrukvoorbeeld op het scherm zien. Dit is ook wat het programma standaard voorstelt. 

eervoud af te drukken, d.w.z. 



Snel van start gaan met Venice – Fa
 

Druk op OK. 

 

In het afdrukvoorbeeld heeft de muisaanwijzer de vorm van een loep aangenomen.

 

Klik ergens in het adres van de klant. Het programma zoomt in op het 
Klik nu op kolom Hoeveelheid. Het programma zoomt nog meer in en dat op het aangeklikte stuk.

 

 

Facturatie  

In het afdrukvoorbeeld heeft de muisaanwijzer de vorm van een loep aangenomen. 

Klik ergens in het adres van de klant. Het programma zoomt in op het adresgedeelte. 
. Het programma zoomt nog meer in en dat op het aangeklikte stuk.
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. Het programma zoomt nog meer in en dat op het aangeklikte stuk. 



Snel van start gaan met Venice – Fa
 

Om een afdruk op papier te hebben doet u het volgende:

 
Klik op de knop Afdrukken. Het dialoogvenster voor 

een afdruk naar printer voorgesteld. 
Druk op OK. Een paar tellen later heeft u de afdruk op papier.

9.2.6. Opmaken factuur 2 
Maak nu een tweede factuur aan. 

 
In het veld Firmanaam tikt u 'A' in en drukken op de tab

firmanaam begint met 'A'. Aangezien er slechts één fiche daaraan beantwoordt, wordt deze fiche onmiddellijk 

geselecteerd. Moesten er meerdere fiches zijn die in aanmerking kwamen, dan zou het programma een zoek

voorgesteld hebben. 

Aangezien we graag voor deze en andere klanten steeds dezelfde detaillijnen zouden willen note

een facturatievoorstel te maken. 

 
Druk Ctrl+F6 in het veld klantnummer. Vanuit deze zoeklijst 

bestaande fiches wijzigen. 

Druk Ctrl+E om de fiche voor klant 'A.R.P. N.V' aan te passen.
Druk Alt+F om het tabblad Facturatie te activeren.

In het veld Voorstel drukt u op Ctrl+F6 om een bepaald factu

aanwezig zijn, moet u er aanmaken. 

Druk Ctrl+N. 

Noteer de volgende gegevens in het dialoogvenster:
Code:    STD 

Omschrijving:  Standaard facturatievoorstel

U noteert op de 1e lijn:  
Artikelomschrijving: Uw bestelling van

 

U noteert op de 3e lijn een artikel waarbij u een artikelnummer selecteert niet via een nummer, maar via een 

omschrijving. Daartoe laat u de ingave beginnen met 'o:' en vervolgt u met de eerste letters van de omschrijving.
Artikelnummer:  o:behang 

 

Omdat er meerdere artikels zijn waarvan de omschrijving begint met 'behang' start het programma een zoeklijst.

 

 

 

 

Facturatie  

Om een afdruk op papier te hebben doet u het volgende: 

. Het dialoogvenster voor Afdrukinstellingen komt opnieuw tevoorschijn, maar deze keer wordt 

. Een paar tellen later heeft u de afdruk op papier. 

 

'A' in en drukken op de tab-toets. Het programma zoekt naar klantenfiches waarvan de 

firmanaam begint met 'A'. Aangezien er slechts één fiche daaraan beantwoordt, wordt deze fiche onmiddellijk 

geselecteerd. Moesten er meerdere fiches zijn die in aanmerking kwamen, dan zou het programma een zoek

Aangezien we graag voor deze en andere klanten steeds dezelfde detaillijnen zouden willen note

. Vanuit deze zoeklijst kan u niet alleen nieuwe klantenfiches aanmaken maar ook 

Druk Ctrl+E om de fiche voor klant 'A.R.P. N.V' aan te passen. 
te activeren. 

trl+F6 om een bepaald facturatievoorstel te selecteren. Aangezien er nog geen 

Noteer de volgende gegevens in het dialoogvenster: 

Standaard facturatievoorstel 

Uw bestelling van 

U noteert op de 3e lijn een artikel waarbij u een artikelnummer selecteert niet via een nummer, maar via een 

omschrijving. Daartoe laat u de ingave beginnen met 'o:' en vervolgt u met de eerste letters van de omschrijving.

r meerdere artikels zijn waarvan de omschrijving begint met 'behang' start het programma een zoeklijst.
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orschijn, maar deze keer wordt 

programma zoekt naar klantenfiches waarvan de 

firmanaam begint met 'A'. Aangezien er slechts één fiche daaraan beantwoordt, wordt deze fiche onmiddellijk 

geselecteerd. Moesten er meerdere fiches zijn die in aanmerking kwamen, dan zou het programma een zoeklijst 

Aangezien we graag voor deze en andere klanten steeds dezelfde detaillijnen zouden willen noteren, is het nuttig om 

euwe klantenfiches aanmaken maar ook 

electeren. Aangezien er nog geen 

U noteert op de 3e lijn een artikel waarbij u een artikelnummer selecteert niet via een nummer, maar via een 

omschrijving. Daartoe laat u de ingave beginnen met 'o:' en vervolgt u met de eerste letters van de omschrijving. 

r meerdere artikels zijn waarvan de omschrijving begint met 'behang' start het programma een zoeklijst. 



Snel van start gaan met Venice – Fa
 

U selecteert het artikel met de omschrijving 'Behangpapier

Druk op de knop Sluiten om het facturatie

Selecteer de lijn in de zoeklijst en druk op 

Druk op de knop Sluiten om de wijzigingen in de klantenfiche op te slaan.

Druk tenslotte op OK om de klant opnieuw te selecteren.

 

Na de selectie van de klant kan u onmiddellijk de detaillijnen ingeven.

 

Druk Ctrl+G of klik op de overeenkomstige knop. U komt in de detaillijnen terecht, en u ziet dat het factur

werd overgenomen. 

Vervolledig de detaillijnen als volgt: 

Op lijn 1: 
Artikelomschrijving: Uw bestelling van 0

Op lijn 3: 
Hoeveelheid:  6 

Op lijn 4: 
Artikelnummer:  A6 

Wanneer u tab drukt, zoekt het programma naar artikels waarvan het nummer begint met 'A6'. Als er meerdere 
aanmerking komen, komt er een zoeklijst. U selecteert
Hoeveelheid:  21 

Deze waarde wordt in het rood voorgesteld. Dit betekent dat er onvoldoende voorraad is om dit artikel te leveren. 

de hoeveelheid aan: 
Hoeveelheid:  12 

Facturatie  

U selecteert het artikel met de omschrijving 'Behangpapier Aurora nr. 609' en u drukt op OK

voorstel in te schrijven en het dialoogvenster te verlaten.

ijst en druk op OK. Het facturatievoorstel wordt overgenomen op de klantenfiche.

om de wijzigingen in de klantenfiche op te slaan. 

om de klant opnieuw te selecteren. 

onmiddellijk de detaillijnen ingeven. 

Druk Ctrl+G of klik op de overeenkomstige knop. U komt in de detaillijnen terecht, en u ziet dat het factur

Uw bestelling van 05/01/2011 

Wanneer u tab drukt, zoekt het programma naar artikels waarvan het nummer begint met 'A6'. Als er meerdere 
aanmerking komen, komt er een zoeklijst. U selecteert artikelnummer 'A608'. Druk op OK. 

Deze waarde wordt in het rood voorgesteld. Dit betekent dat er onvoldoende voorraad is om dit artikel te leveren. 
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OK. 

in te schrijven en het dialoogvenster te verlaten. 

voorstel wordt overgenomen op de klantenfiche. 

Druk Ctrl+G of klik op de overeenkomstige knop. U komt in de detaillijnen terecht, en u ziet dat het facturatievoorstel 

Wanneer u tab drukt, zoekt het programma naar artikels waarvan het nummer begint met 'A6'. Als er meerdere fiches in 
 

Deze waarde wordt in het rood voorgesteld. Dit betekent dat er onvoldoende voorraad is om dit artikel te leveren. Pas 



Snel van start gaan met Venice – Fa
 

Het tweede document is klaar. 

 

Druk op Ctrl+S om het document op te slaan.
Druk op OK in het synthesescherm. 

 

In het dialoogvenster voor Afdrukinstellingen

echter niet afdrukken. 

 

Druk op Annuleren. 

Druk in het ingavescherm voor facturen nogmaals op 

 

In het werkblad ziet u nu 2 lijnen, één per factuur

In de volgende stap bespreken we hoe u de documenten naar de boekhoud

9.3. DOORSTUREN NAAR DE B
Als u de optie 'Boekhouding' van Venice hebt aangeschaft en u hebt deze optie geactiveerd in het dossier, dan kunt u 

via doorboeken voor elke verkoopfactuur een document in de boek

 

Als u de optie 'Boekhouding' niet hebt, dan kunt u een tekstbestand maken die in een andere Venice

optie 'Boekhouding' kan verwerkt worden. Het tekstbestand kan echter ook gebruikt worden in een ander 

boekhoudpakket. 

 

In elk geval moeten voor de aanmaak van een tekstbestand de betrokken documenten definitief gemaakt worden. Dit 

gebeurt door door te boeken (optie 'Boekhouding') of door af te sluiten (geen optie 'Boekhouding'). Beide acties verlopen 

op dezelfde manier. 

 

Kies in het werkblad van de module Factur

 

Globaal wil zeggen dat alle documenten die nog niet doorgeboekt (afgesloten) zijn, nu doorgeboekt (afgesloten) zullen 

worden. Daarbij zullen alle documenten die in dezelfde doorgang afgesloten zijn, eenzelfde documentgroepnummer 

krijgen. 

 

Facturatie  

Druk op Ctrl+S om het document op te slaan. 

Afdrukinstellingen wordt onmiddellijk 'Afdrukken naar printer' voorgesteld. Dit document 

Druk in het ingavescherm voor facturen nogmaals op Annuleren om de ingave te beëindigen.

nu 2 lijnen, één per factuur 

In de volgende stap bespreken we hoe u de documenten naar de boekhouding kunt sturen en/of definitief kunt maken.

DOORSTUREN NAAR DE BOEKHOUDING
Als u de optie 'Boekhouding' van Venice hebt aangeschaft en u hebt deze optie geactiveerd in het dossier, dan kunt u 

via doorboeken voor elke verkoopfactuur een document in de boekhouding laten genereren.

Als u de optie 'Boekhouding' niet hebt, dan kunt u een tekstbestand maken die in een andere Venice

optie 'Boekhouding' kan verwerkt worden. Het tekstbestand kan echter ook gebruikt worden in een ander 

In elk geval moeten voor de aanmaak van een tekstbestand de betrokken documenten definitief gemaakt worden. Dit 

gebeurt door door te boeken (optie 'Boekhouding') of door af te sluiten (geen optie 'Boekhouding'). Beide acties verlopen 

Facturatie-verkoop, in tabblad Start, groep Afsluiten voor 

Globaal wil zeggen dat alle documenten die nog niet doorgeboekt (afgesloten) zijn, nu doorgeboekt (afgesloten) zullen 

documenten die in dezelfde doorgang afgesloten zijn, eenzelfde documentgroepnummer 
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wordt onmiddellijk 'Afdrukken naar printer' voorgesteld. Dit document zal u 

om de ingave te beëindigen. 

ing kunt sturen en/of definitief kunt maken. 

OEKHOUDING 
Als u de optie 'Boekhouding' van Venice hebt aangeschaft en u hebt deze optie geactiveerd in het dossier, dan kunt u 

houding laten genereren. 

Als u de optie 'Boekhouding' niet hebt, dan kunt u een tekstbestand maken die in een andere Venice-installatie met de 

optie 'Boekhouding' kan verwerkt worden. Het tekstbestand kan echter ook gebruikt worden in een ander 

In elk geval moeten voor de aanmaak van een tekstbestand de betrokken documenten definitief gemaakt worden. Dit 

gebeurt door door te boeken (optie 'Boekhouding') of door af te sluiten (geen optie 'Boekhouding'). Beide acties verlopen 

voor Globaal. 

Globaal wil zeggen dat alle documenten die nog niet doorgeboekt (afgesloten) zijn, nu doorgeboekt (afgesloten) zullen 

documenten die in dezelfde doorgang afgesloten zijn, eenzelfde documentgroepnummer 



Snel van start gaan met Venice – Fa
 

Druk op Start om de documenten af te sluiten. Het programma meldt dat de actie definitief en onomkeerbaar is.

U antwoordt Ja. De documenten worden doorgeboekt 

U drukt op Einde om het dialoogvenster te verlaten.

Kies in het werkblad van de module Facturatie

 

 

U krijgt opnieuw bovenstaand dialoogvenster te zien. Deze keer bekijken we eens de para

In de parameters stelt u de verschillende rekeningen in die moeten gebruikt worden voor het genereren van de 

boekingslijnen. U stelt in of er voor elke factuurlijn ook een boekingslijn moet gegenereerd worden en u geeft ook het 

pad op waar het bestand moet terecht komen.

 

U wijzigt het pad: 
Pad tekstbestand: C:\ 

Klik op de knop Opslaan om de parameters te bewaren.

Facturatie  

om de documenten af te sluiten. Het programma meldt dat de actie definitief en onomkeerbaar is.

. De documenten worden doorgeboekt (afgesloten). 

om het dialoogvenster te verlaten. 

Facturatie-verkoop, in tabblad Start, groep Afsluiten voor 

U krijgt opnieuw bovenstaand dialoogvenster te zien. Deze keer bekijken we eens de parameters.

In de parameters stelt u de verschillende rekeningen in die moeten gebruikt worden voor het genereren van de 

boekingslijnen. U stelt in of er voor elke factuurlijn ook een boekingslijn moet gegenereerd worden en u geeft ook het 

and moet terecht komen. 

om de parameters te bewaren. 
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om de documenten af te sluiten. Het programma meldt dat de actie definitief en onomkeerbaar is. 

voor Tekst. 

meters. 

In de parameters stelt u de verschillende rekeningen in die moeten gebruikt worden voor het genereren van de 

boekingslijnen. U stelt in of er voor elke factuurlijn ook een boekingslijn moet gegenereerd worden en u geeft ook het 



Snel van start gaan met Venice – Fa
 

In het tabblad Doorboeken (of Afsluiten) kiest u de documentgroep waarvoor u een tekstbestand wil aanmaken.

 
Druk op Start om het tekstbestand aan te maken.

 

In het opgegeven pad zal u 2 bestanden vinden, nl. facturen.txt (= gegevensbestand) en facturen.cli (= beschrijvend 

bestand). Deze bestanden zijn onmiddellijk bruikbaar om te importeren in een Venice

'Boekhouding' actief is. 

 

Druk op de knop Einde om dit dialoogvenster te verlaten.

 

9.4. AFDRUKKEN 
Het gebruik van de verschillende afdrukken is vrij eenvoudig. Toch loont het de moeite om eens het afdrukken van 

facturen van naderbij te bekijken.  

9.4.1. Factuur 
Kies in het werkblad van de facturen, de optie 

 

Alle afdrukken kunnen naar het scherm, de printer of een tekstbestand gestuurd worden. U kiest dit in het volgende 

dialoogvenster: 

 

Kies voor Afdrukken naar printer en druk op 

afgedrukt is. 

Wanneer u de bovenstaande handeling herhaalt, dan zal er niets meer afgedrukt worden.

Facturatie  

) kiest u de documentgroep waarvoor u een tekstbestand wil aanmaken.

om het tekstbestand aan te maken. 

In het opgegeven pad zal u 2 bestanden vinden, nl. facturen.txt (= gegevensbestand) en facturen.cli (= beschrijvend 

bestand). Deze bestanden zijn onmiddellijk bruikbaar om te importeren in een Venice-installatie waar de 

om dit dialoogvenster te verlaten. 

Het gebruik van de verschillende afdrukken is vrij eenvoudig. Toch loont het de moeite om eens het afdrukken van 

werkblad van de facturen, de optie Afdrukken, Globaal onder de Venice knop. 

Alle afdrukken kunnen naar het scherm, de printer of een tekstbestand gestuurd worden. U kiest dit in het volgende 

n druk op OK. U krijgt alleen een afdruk van factuur 2, aangezien factuur 1 reeds 

Wanneer u de bovenstaande handeling herhaalt, dan zal er niets meer afgedrukt worden. 
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) kiest u de documentgroep waarvoor u een tekstbestand wil aanmaken. 

In het opgegeven pad zal u 2 bestanden vinden, nl. facturen.txt (= gegevensbestand) en facturen.cli (= beschrijvend 

installatie waar de optie 

Het gebruik van de verschillende afdrukken is vrij eenvoudig. Toch loont het de moeite om eens het afdrukken van 

Alle afdrukken kunnen naar het scherm, de printer of een tekstbestand gestuurd worden. U kiest dit in het volgende 

. U krijgt alleen een afdruk van factuur 2, aangezien factuur 1 reeds 

 



Snel van start gaan met Venice – Fa
 

 

U bent niet verplicht om facturen af te drukken. U kunt ze eventueel oo

  

Dubbelklik op de cel uiterst links van de 2e factuur. Wanneer u met de muis over deze cel komt, ziet u een zwarte pijl 

die naar rechts wijst. Dubbelklikken start het dialoogvenster.

Druk Ctrl+P. 
Kies nu voor Afdrukvoorbeeld op scherm en druk op 

Druk op de knop met de knopinfo E-mail. Uw e

controleert het e-mail-adres en u vult het bericht eventueel aan.

Facturatie  

 

U bent niet verplicht om facturen af te drukken. U kunt ze eventueel ook via e-mail bezorgen.

Dubbelklik op de cel uiterst links van de 2e factuur. Wanneer u met de muis over deze cel komt, ziet u een zwarte pijl 

die naar rechts wijst. Dubbelklikken start het dialoogvenster. 

en druk op OK. 

. Uw e-mail-programma start op. Het e-mail-bericht wordt voorgesteld. U 

adres en u vult het bericht eventueel aan. 

 

 Pagina 37 

mail bezorgen. 

Dubbelklik op de cel uiterst links van de 2e factuur. Wanneer u met de muis over deze cel komt, ziet u een zwarte pijl 

bericht wordt voorgesteld. U 
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Druk op Esc om de mail toch niet te versturen. Eventueel kunt u de mail aan uzelf richten om het uit te proberen.

Druk Alt+F4 om het afdrukvoorbeeld te verlaten en nogmaals op Alt+F4 om de module te verlaten. Het hoofdmenu komt 

naar voor. 

 

 
 

Facturatie  

om de mail toch niet te versturen. Eventueel kunt u de mail aan uzelf richten om het uit te proberen.

Druk Alt+F4 om het afdrukvoorbeeld te verlaten en nogmaals op Alt+F4 om de module te verlaten. Het hoofdmenu komt 
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om de mail toch niet te versturen. Eventueel kunt u de mail aan uzelf richten om het uit te proberen. 

Druk Alt+F4 om het afdrukvoorbeeld te verlaten en nogmaals op Alt+F4 om de module te verlaten. Het hoofdmenu komt 


