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Snel van start gaan met Venice – C
 

1. EVEN VOORSTELLEN…

De basisoptie Contactenbeheer biedt u een uitgebreid en volwaardig pakket om uw contacten en uw projecten mee op 

te volgen.  

 

Door de koppeling van contacten met bestaande en nieuwe klanten en/of leveranciers krijgt u sneller inzicht in de 

behoeftes van die klanten en/of leveranciers. Een persoonlijke benadering laat u toe om sneller in te spelen op bepaalde 

situaties.   

 

Venice Contactenbeheer staat in voor het beheer van al uw contacten, of ze nu werkzaam zijn bij een klant en/of 

leverancier of als prospect beschouwd worden. De opvolging van projecten, die de communicatie met die contacten 

bevat, vormt de tweede pijler binnen deze optie.

 

Dat het een zeer vlot en gemakkelijk aan te leren pakket is, zal u ondervinden in de volgende hoofdstukken.

 

 

 

 

 

Contactenbeheer 

STELLEN… 

biedt u een uitgebreid en volwaardig pakket om uw contacten en uw projecten mee op 

Door de koppeling van contacten met bestaande en nieuwe klanten en/of leveranciers krijgt u sneller inzicht in de 

es van die klanten en/of leveranciers. Een persoonlijke benadering laat u toe om sneller in te spelen op bepaalde 

staat in voor het beheer van al uw contacten, of ze nu werkzaam zijn bij een klant en/of 

ls prospect beschouwd worden. De opvolging van projecten, die de communicatie met die contacten 

bevat, vormt de tweede pijler binnen deze optie. 

Dat het een zeer vlot en gemakkelijk aan te leren pakket is, zal u ondervinden in de volgende hoofdstukken.
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biedt u een uitgebreid en volwaardig pakket om uw contacten en uw projecten mee op 

Door de koppeling van contacten met bestaande en nieuwe klanten en/of leveranciers krijgt u sneller inzicht in de 

es van die klanten en/of leveranciers. Een persoonlijke benadering laat u toe om sneller in te spelen op bepaalde 

staat in voor het beheer van al uw contacten, of ze nu werkzaam zijn bij een klant en/of 

ls prospect beschouwd worden. De opvolging van projecten, die de communicatie met die contacten 

Dat het een zeer vlot en gemakkelijk aan te leren pakket is, zal u ondervinden in de volgende hoofdstukken. 
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2. WAT BIEDT DEZE HANDL

Dit is slechts een inleiding tot het gebruik van de basisoptie 

om te beginnen met het pakket, zonder u daarbij te overstelpen met alle functionaliteiten. 

 

Een algemene uitleg over de basiselementen van Venice vindt u in de handleiding 

handleiding gaan we ervan uit dat u reeds vertrouwd bent met deze algemene basiselementen en lichten we specifiek 

de elementen van de basisoptie Contactenbeheer

 

Hierna leest u hoe u vanaf nul in enkele stappen de optie leert gebruiken. Omdat de praktijk steeds een goede 

leermeester is, hebben we achteraan in het boekje bij elk hoofdstuk 

 
 
 

Contactenbeheer 

WAT BIEDT DEZE HANDLEIDING? 

Dit is slechts een inleiding tot het gebruik van de basisoptie Contactenbeheer. Deze handleiding zal u wel in staat stellen 

om te beginnen met het pakket, zonder u daarbij te overstelpen met alle functionaliteiten.  

mene uitleg over de basiselementen van Venice vindt u in de handleiding Venice 

handleiding gaan we ervan uit dat u reeds vertrouwd bent met deze algemene basiselementen en lichten we specifiek 

ontactenbeheer toe. 

Hierna leest u hoe u vanaf nul in enkele stappen de optie leert gebruiken. Omdat de praktijk steeds een goede 

leermeester is, hebben we achteraan in het boekje bij elk hoofdstuk intikvoorbeelden uitgewerkt.
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. Deze handleiding zal u wel in staat stellen 

 

- Algemeen. In dit deel van de 

handleiding gaan we ervan uit dat u reeds vertrouwd bent met deze algemene basiselementen en lichten we specifiek 

Hierna leest u hoe u vanaf nul in enkele stappen de optie leert gebruiken. Omdat de praktijk steeds een goede 

uitgewerkt. 
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3. START CONTACTENBEHEE

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

Contactenbeheer worden geactiveerd. 

3.1. ACTIVEREN OPTIE CONT
In het hoofdmenu selecteert u het dossier en daarna kunt u de parameters van dit do

een dossier te activeren kiest u uiteraard voor 
 

 
 

Wanneer de optie Contactenbeheer geactiveerd is, dan worden in het hoofdmenu enkele extra menukeuzes en knoppen 

beschikbaar.  

 

Er dienen verder geen specifieke contactenbeheer parameters ingesteld te worden.
 

Contactenbeheer 

START CONTACTENBEHEER 

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

ACTIVEREN OPTIE CONTACTENBEHEER
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 Opties. 

 

geactiveerd is, dan worden in het hoofdmenu enkele extra menukeuzes en knoppen 

ntactenbeheer parameters ingesteld te worden. 
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ebt Venice reeds geïnstalleerd en u hebt ook al een dossier  aangemaakt. In het dossier moet nu de optie 

ACTENBEHEER 
ssier bekijken. Om opties binnen 

geactiveerd is, dan worden in het hoofdmenu enkele extra menukeuzes en knoppen 
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4. AANMAKEN CONTACTFICH

In de contactfiches bewaart u de gegevens van de contacten waarmee u zaken doet, of wilt doen. Het gaat hier om 

persoonlijke informatie zoals het privételefoonnummer, privéadres, geboort

zoals het telefoonnummer waar u het contact op het werk kunt bereiken.

 

Bovendien kunt u een contact ook koppelen aan een klant

gekoppeld worden aan dezelfde klant- of leveranciersfiche.

 

Er zijn 2 manieren om contactfiches aan te maken.

4.1. AUTOMATISCH AANMAKEN
Als u al een bestaand dossier hebt met klantenfiches waarin al contactinformatie aanwezig is, dan hoeft u deze 

contacten niet opnieuw aan te maken. Venice voorziet in de mogelijkheid om op basis van deze gegevens automatisch 

contactfiches aan te maken. 

 

 

Zo vermijdt u dubbel ingavewerk en kunt u vlotter van start gaan met de optie. U kunt de contactfiche daarna verder 

aanvullen. 

4.2. MANUEEL AANMAKEN VAN
Via het dialoogvenster kunt u een contactfiche ook manueel aanmaken of een bestaande fiche aanpassen.

 

Contactenbeheer 

AANMAKEN CONTACTFICHES 

In de contactfiches bewaart u de gegevens van de contacten waarmee u zaken doet, of wilt doen. Het gaat hier om 

persoonlijke informatie zoals het privételefoonnummer, privéadres, geboortedatum, maar ook om bedrijfsinformatie, 

zoals het telefoonnummer waar u het contact op het werk kunt bereiken. 

Bovendien kunt u een contact ook koppelen aan een klant- of leveranciersfiche. Er kunnen meerdere contacten 

of leveranciersfiche. 

Er zijn 2 manieren om contactfiches aan te maken. 

AUTOMATISCH AANMAKEN CONTACTEN 
Als u al een bestaand dossier hebt met klantenfiches waarin al contactinformatie aanwezig is, dan hoeft u deze 

nice voorziet in de mogelijkheid om op basis van deze gegevens automatisch 

 

Zo vermijdt u dubbel ingavewerk en kunt u vlotter van start gaan met de optie. U kunt de contactfiche daarna verder 

MANUEEL AANMAKEN VAN EEN CONTACT
Via het dialoogvenster kunt u een contactfiche ook manueel aanmaken of een bestaande fiche aanpassen.
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In de contactfiches bewaart u de gegevens van de contacten waarmee u zaken doet, of wilt doen. Het gaat hier om 

edatum, maar ook om bedrijfsinformatie, 

of leveranciersfiche. Er kunnen meerdere contacten 

CONTACTEN  
Als u al een bestaand dossier hebt met klantenfiches waarin al contactinformatie aanwezig is, dan hoeft u deze 

nice voorziet in de mogelijkheid om op basis van deze gegevens automatisch 

Zo vermijdt u dubbel ingavewerk en kunt u vlotter van start gaan met de optie. U kunt de contactfiche daarna verder 

EN CONTACT 
Via het dialoogvenster kunt u een contactfiche ook manueel aanmaken of een bestaande fiche aanpassen. 
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Onder de tab Firma’s kan u de link leggen met één of meerdere firma’s (klanten of leverancier).  Per klant kan altijd één 

contactfiche ingesteld worden als het standaard contact

acties, zoals het aanmaken van een project. Vanuit de zoeklijst koppeling met firma, kan u koppelingen met 

klanten/leveranciers toevoegen, verwijderen of wi

U kunt bijvoorbeeld de beschikbaarheid van een contact bij een bepaalde firma ingeven. Venice houdt daar rekening 

mee, zodat u deze persoon niet nodeloos contacteert.

 

 

Contactenbeheer 

 

Onder de tab Firma’s kan u de link leggen met één of meerdere firma’s (klanten of leverancier).  Per klant kan altijd één 

tandaard contact. Dit contact zal dan automatisch gekozen worden bij bepaalde 

acties, zoals het aanmaken van een project. Vanuit de zoeklijst koppeling met firma, kan u koppelingen met 

klanten/leveranciers toevoegen, verwijderen of wijzigen. 

U kunt bijvoorbeeld de beschikbaarheid van een contact bij een bepaalde firma ingeven. Venice houdt daar rekening 

mee, zodat u deze persoon niet nodeloos contacteert. 
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Onder de tab Firma’s kan u de link leggen met één of meerdere firma’s (klanten of leverancier).  Per klant kan altijd één 

. Dit contact zal dan automatisch gekozen worden bij bepaalde 

acties, zoals het aanmaken van een project. Vanuit de zoeklijst koppeling met firma, kan u koppelingen met 

U kunt bijvoorbeeld de beschikbaarheid van een contact bij een bepaalde firma ingeven. Venice houdt daar rekening 
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5. PROJECTEN 

Via een project kanaliseert u de communicatie met uw contacten zoda

afsluiten van een verkoop. 

 

Alle noodzakelijke informatie om dit te bereiken kunt u ingeven in een projectfiche, op een gestandaardiseerde manier. 

Venice Contactenbeheer laat u toe om verschillende types van p

doelstelling.  

5.1. PROJECTSJABLONEN
Bepaalde informatie zal voor het ene project nuttig zijn, terwijl u voor een ander project heel andere gegevens wilt 

noteren. Om dit in goede banen te leiden, wordt een project g

 

In een projectsjabloon geeft u op welke gegevens er allemaal moeten genoteerd worden. U kunt o.a. gebruik maken van 

tekstvelden, numerieke velden, datumvelden en keuzelijsten.

 

U geeft bij de definitie van een projectsjab

vermijdt u dat u het project uit het oog verliest.

 

5.2. DE PROJECTFICHE
U maakt een nieuw project aan voor een specifieke opportuniteit  vanuit het werkblad van de projecten. 

 

U kiest het contact (of de klant- of leveranciersfiche) op wie dit project betrekking heeft.

 

Contactenbeheer 

Via een project kanaliseert u de communicatie met uw contacten zodat uw vooropgesteld doel bereikt wordt, bv. het 

Alle noodzakelijke informatie om dit te bereiken kunt u ingeven in een projectfiche, op een gestandaardiseerde manier. 

Venice Contactenbeheer laat u toe om verschillende types van projectfiches aan te maken, afhankelijk van uw 

PROJECTSJABLONEN 
Bepaalde informatie zal voor het ene project nuttig zijn, terwijl u voor een ander project heel andere gegevens wilt 

noteren. Om dit in goede banen te leiden, wordt een project gekoppeld aan een projectsjabloon

In een projectsjabloon geeft u op welke gegevens er allemaal moeten genoteerd worden. U kunt o.a. gebruik maken van 

tekstvelden, numerieke velden, datumvelden en keuzelijsten. 

U geeft bij de definitie van een projectsjabloon ook aan of de opvolging van het project verplicht moet zijn of niet. Zo 

vermijdt u dat u het project uit het oog verliest. 

 

DE PROJECTFICHE 
U maakt een nieuw project aan voor een specifieke opportuniteit  vanuit het werkblad van de projecten. 

of leveranciersfiche) op wie dit project betrekking heeft. 
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t uw vooropgesteld doel bereikt wordt, bv. het 

Alle noodzakelijke informatie om dit te bereiken kunt u ingeven in een projectfiche, op een gestandaardiseerde manier. 

rojectfiches aan te maken, afhankelijk van uw 

Bepaalde informatie zal voor het ene project nuttig zijn, terwijl u voor een ander project heel andere gegevens wilt 

projectsjabloon. 

In een projectsjabloon geeft u op welke gegevens er allemaal moeten genoteerd worden. U kunt o.a. gebruik maken van 

loon ook aan of de opvolging van het project verplicht moet zijn of niet. Zo 

U maakt een nieuw project aan voor een specifieke opportuniteit  vanuit het werkblad van de projecten.  
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Daarna koppelt u een projectsjabloon aan dit project. De velden die in het sjabloon gedefinieerd werden, worden nu 

toegevoegd aan het dialoogvenster. Er zijn in el

de projectverantwoordelijke etc.  

 

Venice kan ook automatisch de tijd bijhouden die aan het project besteed werd.

5.3. PROJECTDETAILS
Alle communicatie in verband met het project wordt gere

en op welke wijze (bv. telefonisch, via e-mail etc.). Venice zal alle communicaties chronologisch ordenen, zodat u 

gemakkelijk de historiek van een project kunt nalezen.

 

Contactenbeheer 

 

Daarna koppelt u een projectsjabloon aan dit project. De velden die in het sjabloon gedefinieerd werden, worden nu 

toegevoegd aan het dialoogvenster. Er zijn in elk project ook standaardvelden voorzien zoals de status van het project, 

Venice kan ook automatisch de tijd bijhouden die aan het project besteed werd. 

PROJECTDETAILS 
Alle communicatie in verband met het project wordt geregistreerd in de projectdetails. U geeft in met wie u contact had 

mail etc.). Venice zal alle communicaties chronologisch ordenen, zodat u 

gemakkelijk de historiek van een project kunt nalezen. 
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Daarna koppelt u een projectsjabloon aan dit project. De velden die in het sjabloon gedefinieerd werden, worden nu 

k project ook standaardvelden voorzien zoals de status van het project, 

gistreerd in de projectdetails. U geeft in met wie u contact had 

mail etc.). Venice zal alle communicaties chronologisch ordenen, zodat u 
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Inkomende e-mails kunt u ook verslepen in een projectdetail. U hoeft niet alles over te tikken. Bijlagen aan de mail 

worden automatisch bewaard. 

 

Alle betrokken partijen in het project worden voorgesteld in een handig lijstje. Via dit lijstje kunt u op de historiek van h

project filteren, zodat u enkel die communicatie ziet die u op dat moment, voor dat contact interesseert.

 

5.4. PROJECTOPVOLGING
Een project moet natuurlijk ook opgevolgd worden: als u belooft om de klant binnen de week te contacteren, dan moet 

het programma u ook toelaten om dat via een opvolging te noteren.

 

Hiervoor voorziet Contactenbeheer in een handige opvolgingsmodule.

Via deze module noteert u de taak die moet uitgevoerd worden, wie het moet doen, wie er moet gecontacteerd worden 

en op welke datum. 

 

Contactenbeheer 

kunt u ook verslepen in een projectdetail. U hoeft niet alles over te tikken. Bijlagen aan de mail 

Alle betrokken partijen in het project worden voorgesteld in een handig lijstje. Via dit lijstje kunt u op de historiek van h

project filteren, zodat u enkel die communicatie ziet die u op dat moment, voor dat contact interesseert.

 

PROJECTOPVOLGING 
Een project moet natuurlijk ook opgevolgd worden: als u belooft om de klant binnen de week te contacteren, dan moet 

u ook toelaten om dat via een opvolging te noteren. 

Hiervoor voorziet Contactenbeheer in een handige opvolgingsmodule. 

Via deze module noteert u de taak die moet uitgevoerd worden, wie het moet doen, wie er moet gecontacteerd worden 
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kunt u ook verslepen in een projectdetail. U hoeft niet alles over te tikken. Bijlagen aan de mail 

Alle betrokken partijen in het project worden voorgesteld in een handig lijstje. Via dit lijstje kunt u op de historiek van het 

project filteren, zodat u enkel die communicatie ziet die u op dat moment, voor dat contact interesseert. 

Een project moet natuurlijk ook opgevolgd worden: als u belooft om de klant binnen de week te contacteren, dan moet 

Via deze module noteert u de taak die moet uitgevoerd worden, wie het moet doen, wie er moet gecontacteerd worden 
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In het projectvenster kunt u gemakkelijk de taken zien die nog moeten uitgevoerd worden. 

 

Met een druk op een knop kunt u de taak ook afwerken. U noteert dan een kort verslag, dat toegevoegd wordt aan de 

projecthistoriek, en Venice markeert de taak als 

 

 

5.5. E-MAILEN 
Vanuit het project kunt u rechtstreeks e-mailen. U maakt een projectdetail aan van het type E

het contact naar wie u een e-mail wilt versturen en u tikt het bericht in. Eventuele bijlagen kunt u vanuit het 

projectvenster al toevoegen. 

 

Met een klik op een knop laat u uw e-mailprogramma vervolgens de e

Contactenbeheer 

 

In het projectvenster kunt u gemakkelijk de taken zien die nog moeten uitgevoerd worden. 

Met een druk op een knop kunt u de taak ook afwerken. U noteert dan een kort verslag, dat toegevoegd wordt aan de 

projecthistoriek, en Venice markeert de taak als uitgevoerd. 

 

mailen. U maakt een projectdetail aan van het type E

mail wilt versturen en u tikt het bericht in. Eventuele bijlagen kunt u vanuit het 

mailprogramma vervolgens de e-mail versturen.  
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In het projectvenster kunt u gemakkelijk de taken zien die nog moeten uitgevoerd worden.  

Met een druk op een knop kunt u de taak ook afwerken. U noteert dan een kort verslag, dat toegevoegd wordt aan de 

mailen. U maakt een projectdetail aan van het type E-mail UIT(gaand), u kiest 

mail wilt versturen en u tikt het bericht in. Eventuele bijlagen kunt u vanuit het 
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De lay-out en inhoud van de e-mail (de aanspreking, moet de projecthistoriek al dan niet meegestuurd worden etc. ) zijn 

instelbaar.  

5.6. AUDITING 
Met de optie contactenbeheer houdt ook de wijzigingen bij die in een project aangebracht worden. Via dit scherm kunt u 

steeds nagaan wie een bepaald veld van een project heeft aangepast en wanneer.

 

Contactenbeheer 

mail (de aanspreking, moet de projecthistoriek al dan niet meegestuurd worden etc. ) zijn 

Met de optie contactenbeheer houdt ook de wijzigingen bij die in een project aangebracht worden. Via dit scherm kunt u 

steeds nagaan wie een bepaald veld van een project heeft aangepast en wanneer. 
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mail (de aanspreking, moet de projecthistoriek al dan niet meegestuurd worden etc. ) zijn 

Met de optie contactenbeheer houdt ook de wijzigingen bij die in een project aangebracht worden. Via dit scherm kunt u 
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6. PROJECTOPVOLGING

Het opvolgen van projecten doet u via Contactenbeheer

 

In het vorige hoofdstuk hebben we beschreven hoe u de opvolgingen voor een specifiek project kunt bekijken vanuit het 

projectvenster. 

 

Een andere aanpak is ook mogelijk via het werkblad 

 

U kunt in dit werkblad een lijst bekijken van alle openstaande opvolgingen. Werkt u met meerdere personen binnen uw 

bedrijf, dan kunt u de lijst filteren per projectverantwoordelijke.

 

Op die manier beperkt u de lijst tot die openstaande opvolgingen die voor u bestemd zijn

in tijd, om bv. de taken te zien die deze week moeten uitgevoerd worden.

 

 

Via de opvolgknop  kunt u de lijst afwerken. 

 

Opvolgingen die over tijd zijn, worden in een andere kleur afgedrukt, zodat deze meteen opvallen.

Contactenbeheer 

CTOPVOLGING 

Contactenbeheer op 2 niveaus.  

In het vorige hoofdstuk hebben we beschreven hoe u de opvolgingen voor een specifiek project kunt bekijken vanuit het 

Een andere aanpak is ook mogelijk via het werkblad Projectopvolging.  

kblad een lijst bekijken van alle openstaande opvolgingen. Werkt u met meerdere personen binnen uw 

bedrijf, dan kunt u de lijst filteren per projectverantwoordelijke. 

Op die manier beperkt u de lijst tot die openstaande opvolgingen die voor u bestemd zijn. Deze lijst kunt u ook beperken 

in tijd, om bv. de taken te zien die deze week moeten uitgevoerd worden. 

 

kunt u de lijst afwerken.  

Opvolgingen die over tijd zijn, worden in een andere kleur afgedrukt, zodat deze meteen opvallen.
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In het vorige hoofdstuk hebben we beschreven hoe u de opvolgingen voor een specifiek project kunt bekijken vanuit het 

kblad een lijst bekijken van alle openstaande opvolgingen. Werkt u met meerdere personen binnen uw 

. Deze lijst kunt u ook beperken 

Opvolgingen die over tijd zijn, worden in een andere kleur afgedrukt, zodat deze meteen opvallen. 
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7. CONTACTENBEHEER VERK

Deze module laat u tenslotte toe om uw projecten en projectopvolgingen vanuit een enkele module te kunnen 

consulteren, filteren (op bv. alle projecten voor een bepaald contactpersoon), maar u kunt evengoed van hier uit zelf 

nieuwe projecten aanmaken. 

 

 

  

Contactenbeheer 

CONTACTENBEHEER VERKENNER

Deze module laat u tenslotte toe om uw projecten en projectopvolgingen vanuit een enkele module te kunnen 

consulteren, filteren (op bv. alle projecten voor een bepaald contactpersoon), maar u kunt evengoed van hier uit zelf 
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ENNER 

Deze module laat u tenslotte toe om uw projecten en projectopvolgingen vanuit een enkele module te kunnen 

consulteren, filteren (op bv. alle projecten voor een bepaald contactpersoon), maar u kunt evengoed van hier uit zelf 
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8. 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 go

intikvoorbeelden zeker een leerrijk hulpmiddel zijn.

 

Om deze intikvoorbeelden te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat u de voorbeelden uit de handleiding 

start gaan met Venice - Algemeen reeds gedaan hebt.

8.1. ACTIVEREN  CONTACTEN

8.1.1. 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. 

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

Standaard dossierkast. 

 

Selecteer in het overzicht het dossier UNIT4 C

8.1.3. Activeren basisoptie 
De optie Contactenbeheer moet nu eerst geactiveerd worden.

 

Kies in het tabblad Basisgegevens, Groep 

 

In het hiërarchisch overzicht kunt u via Opties

 

Selecteer in het overzicht Contactenbeheer 

Zorg ervoor dat alleen Basisoptie aangekruist is binnen de groep 

expliciet af. 

Contactenbeheer 

INTIKVOORBEELDEN 

De 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. 

Om deze intikvoorbeelden te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat u de voorbeelden uit de handleiding 

reeds gedaan hebt. 

ACTIVEREN  CONTACTENBEHEER 

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. 

st en dossier 
Om een actie uit te voeren kiest u eerst de context. In dit geval gaat het om het dossier UNIT4 C

Selecteer in het overzicht het dossier UNIT4 C-Logic.  

Activeren basisoptie Contactenbeheer 
moet nu eerst geactiveerd worden. 

, Groep Algemeen voor Instellingen - Parameters. De parametermodule start op.

Opties instellen welke opties u in dit dossier wil gebruiken.

Contactenbeheer en dubbelklik op dit item. 

aangekruist is binnen de groep Contactenbeheer. Alle andere opties kruist u dus 
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De voorbeelden die hier zijn uitgewerkt, sluiten nauw aan bij de tekst van het eerste deel. Voor elk hoofdstuk vindt u hier 

ed om zelf iets in te tikken in het pakket. Daarbij zullen deze 

Om deze intikvoorbeelden te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat u de voorbeelden uit de handleiding Snel van 

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

UNIT4 C-Logic in de dossierkast 

. De parametermodule start op. 

wil gebruiken. 

. Alle andere opties kruist u dus 
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Contactenbeheer 
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U krijgt volgende waarschuwing: 

 

 
Inderdaad, in de klantenfiche zal de tab Contact

 
Druk op OK, en sluit het Parameters scherm af.

 

8.2. AANMAKEN VAN CONTACT

8.2.1. Automatisch aanmaken contactfiches
We zullen eerst de contactfiches aanmaken op basis van de contactinformatie die reeds aanwezig is in de klantfiches.

 
Kies in het hoofdmenu tab Basisgegevens

ingevuld.  Kies tab Extra, groep Gegevens

 
Klik op de knop Start om contactfiches te laten aanmaken van de klanten die in het werkblad staan. U krijgt dit veld te 

zien. 

 

 
Klik op Einde om dit scherm af te sluiten. Sluit het werkblad van de klanten af. U komt nu terug in het hoofdmenu va

Venice. 

8.2.2. Bewerken en aanmaken van contactfiches
Kies in het hoofdmenu tab Basisgegevens

U vindt hier de contactfiches die Venice voor u heeft aangemaakt in de vorige stap.

 

Contactenbeheer 

 

Contact verdwijnen. De gegevens worden overgenomen in de link 

scherm af. 

AANMAKEN VAN CONTACTEN 

Automatisch aanmaken contactfiches 
s aanmaken op basis van de contactinformatie die reeds aanwezig is in de klantfiches.

Basisgegevens, groep Algemeen - Klanten. Bij de 3 klanten zijn de contactpersonen reeds 

Gegevens - Aanmaken contacten. 

om contactfiches te laten aanmaken van de klanten die in het werkblad staan. U krijgt dit veld te 

 

om dit scherm af te sluiten. Sluit het werkblad van de klanten af. U komt nu terug in het hoofdmenu va

Bewerken en aanmaken van contactfiches 
Basisgegevens, groep Algemeen - Contacten. 

U vindt hier de contactfiches die Venice voor u heeft aangemaakt in de vorige stap. 
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verdwijnen. De gegevens worden overgenomen in de link contact-firma. 

s aanmaken op basis van de contactinformatie die reeds aanwezig is in de klantfiches. 

. Bij de 3 klanten zijn de contactpersonen reeds 

om contactfiches te laten aanmaken van de klanten die in het werkblad staan. U krijgt dit veld te 

om dit scherm af te sluiten. Sluit het werkblad van de klanten af. U komt nu terug in het hoofdmenu van 



Snel van start gaan met Venice – Co
 

 
Selecteer de eerste contactfiche (Anja Vanlerbergh

extra gegevens toevoegen. 

 
Verwijder allereerst de voornaam uit het veld 

in (14/06/1971). 

 

U ziet dat de link met de klantenfiche reeds gelegd is. Onder de tab 

(klanten/leveranciers) waarmee het huidige contact gelinkt is. We zullen de gegevens wat verder aanvullen.

 
Ga op de lijn 123 winkel Brugge staan in het overzicht link 

overzicht. Tik in het veld Functie  ‘Gerante’ in. In het eerste veld bij 

gestart is bij deze firma: 011099. 

 

Venice past de datum automatisch aan naar 01

nog steeds werkt bij deze firma. 

 

In veld Telefoon kantoor (in het tabblad Communicatie

gecontacteerd kan worden op haar werk: 050/
In het veld E-mailadres geeft u het werk e

 

Mevr. Vanlerberghe kan maar op bepaalde tijdstippen gecontacteerd worden. We geven nu haar beschikbaarheid in.

 
In tab Beschikbaarheid vinkt u Tijdsperiodes per d

12u30;13u30-18 

Venice zal de ingave automatisch herformatteren naar:

09:00-12:30; 13:30-18:00 

 
Kopieer deze ingave in Dinsdag, Donderdag en Vrijdag

 
Druk op de knop Sluiten om scherm koppeling Conta

 

In de fiche van het contact kunnen we de privé
In tab Communicatie geeft u nu in veld Telefoon privé

mailadres in: anja.vanlerberghe@mynet.com.

 
Klik op de knop Sluiten om de gegevens te bewaren en het dialoogvenster te verlaten. 

 
Selecteer de contactfiche van Evelyne Corthals en klik op de knop 

en plaats hem in het veld Voornaam.  

 
Klik op de knop Sluiten om het dialoogvenster te verlaten, en sluit het werkblad van de contactfiches af.

Contactenbeheer 

 

Selecteer de eerste contactfiche (Anja Vanlerberghe) en klik op de knop Wijzigen. We zullen de fiche aanpassen en wat 

Verwijder allereerst de voornaam uit het veld Naam en plaats hem in het veld Voornaam. Vul daarna de geboortedatum 

antenfiche reeds gelegd is. Onder de tab Firma, vindt u een overzicht van alle firma’s 

(klanten/leveranciers) waarmee het huidige contact gelinkt is. We zullen de gegevens wat verder aanvullen.

Ga op de lijn 123 winkel Brugge staan in het overzicht link Contact-Firma en druk op de knop 

‘Gerante’ in. In het eerste veld bij Periode vult u de datum in waarop deze persoon 

Venice past de datum automatisch aan naar 01/10/1999. Het tweede veld vullen we niet in, aangezien deze persoon 

Communicatie) geeft u het telefoonnummer in waarop mevr. Vanlerberghe 

gecontacteerd kan worden op haar werk: 050/14.14.79. 
geeft u het werk e-mailadres op: anja.vanlerberghe@123.be. 

Mevr. Vanlerberghe kan maar op bepaalde tijdstippen gecontacteerd worden. We geven nu haar beschikbaarheid in.

Tijdsperiodes per dag activeren aan. Bij Maandag geeft u het volgende in: 9

Venice zal de ingave automatisch herformatteren naar: 

Dinsdag, Donderdag en Vrijdag. 

om scherm koppeling Contact-firma te verlaten. 

In de fiche van het contact kunnen we de privé-gegevens van het contact opgeven. 
Telefoon privé het thuisnummer op: 050/44.55.01. U vult daar ook haar privé e

et.com. 

om de gegevens te bewaren en het dialoogvenster te verlaten.  

Selecteer de contactfiche van Evelyne Corthals en klik op de knop Wijzigen. Verwijder de voornaam uit het veld 

om het dialoogvenster te verlaten, en sluit het werkblad van de contactfiches af.
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. We zullen de fiche aanpassen en wat 

. Vul daarna de geboortedatum 

vindt u een overzicht van alle firma’s 

(klanten/leveranciers) waarmee het huidige contact gelinkt is. We zullen de gegevens wat verder aanvullen. 

en druk op de knop Wijzigen rechts van het 

vult u de datum in waarop deze persoon 

/10/1999. Het tweede veld vullen we niet in, aangezien deze persoon 

u het telefoonnummer in waarop mevr. Vanlerberghe 

Mevr. Vanlerberghe kan maar op bepaalde tijdstippen gecontacteerd worden. We geven nu haar beschikbaarheid in. 

geeft u het volgende in: 9-

het thuisnummer op: 050/44.55.01. U vult daar ook haar privé e-

. Verwijder de voornaam uit het veld Naam, 

om het dialoogvenster te verlaten, en sluit het werkblad van de contactfiches af. 
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8.3. PROJECTEN 

8.3.1. Aanmaken van een projectsjabloon
We maken nu eerst een projectsjabloon aan dat we vervolgens zullen gebruiken in een nieuw project.

 
Kies in het hoofdmenu tab Start, groep Contactenbeheer

Klik op de Veniceknop (de ronde knop linksboven in het werkblad) en kies 

 

Klik op de icoontje met het sterretje (of sneltoets Ctrl

 
Als Code geeft u in: STDPROJ.  

Als Omschrijving Nederlands: Standaard project.

 
Vink Opvolging controleren in tab Gebruik

 

De extra velden zullen we nu toevoegen in tabblad 

 

Op de eerste rij in kolom Identificatie vult u in:

Type gegevens: Numeriek 

Naam Nederlands: Budget 

 
Op de tweede rij in kolom Identificatie vult u in: Termijn

Type gegevens: Datum 

Naam Nederlands: Termijn 

 
Op de derde rij in kolom Identificatie vult u in: Concurrenten

Type gegevens: Keuzelijst 

Lengte: 10 

Keuzemogelijkheden: CTRO;Hypro;N-util;andere

Naam Nederlands: Concurrenten 

 
Klik op de knop Sluiten om de gegevens te bewaren en het dialoogvenster te verlaten. 

Antwoord Ja op de vraag 

 

 
Klik nu op de knop Annuleren om de keuzelijst te verlaten.

8.3.2. Aanmaken van een nieuw project
We blijven in het werkblad van de projecten.
Klik op de knop Nieuw in tabblad Start, groep 

 
In het veld Naam van tabblad Contact tikt u in: vanler, en drukt u op de Tab toets.

 

Contactenbeheer 

Aanmaken van een projectsjabloon 
We maken nu eerst een projectsjabloon aan dat we vervolgens zullen gebruiken in een nieuw project.

Contactenbeheer - Projecten. 

(de ronde knop linksboven in het werkblad) en kies Instellingen - Sjablonen

Klik op de icoontje met het sterretje (of sneltoets Ctrl-N) om een nieuw projectsjabloon aan te make

: Standaard project. 

Gebruik af. 

De extra velden zullen we nu toevoegen in tabblad Definitie extra velden. 

vult u in: Budget 

vult u in: Termijn 

vult u in: Concurrenten 

util;andere 

om de gegevens te bewaren en het dialoogvenster te verlaten.  

 

om de keuzelijst te verlaten. 

Aanmaken van een nieuw project 
We blijven in het werkblad van de projecten. 

, groep Project, om een nieuw project aan te maken.

tikt u in: vanler, en drukt u op de Tab toets. 

 

 Pagina 19 

We maken nu eerst een projectsjabloon aan dat we vervolgens zullen gebruiken in een nieuw project. 

Sjablonen. 

N) om een nieuw projectsjabloon aan te maken. 

, om een nieuw project aan te maken. 
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Venice zal automatisch achterhalen dat het om de contactfiche Anja Vanlerberghe gaat en zal de andere velden 

automatisch aanvullen. Daar Aanja Vanlerberghe maar met 1 klant gelinkt is, zal de klant ook automatisch worden 

geselecteerd. 

 

Klik op tabblad Project. Klik op het knopje rechts van het veld 

 

Vul het tabblad verder aan: 
Onderwerp: Documentatieaanvraag 

Status: nieuw 

Verantwoordelijke: Tom 

 

In tabblad Extra zullen we nu de extra informatievelden van het projec

Klik op tabblad Extra.  

In het veld Budget geeft u het budget in dat beschikbaar is: 500

Termijn: 01/08/2014 

Concurrenten: CTRO 

 

8.3.3. Toevoegen van een projectdetail
We gaan nu wat achtergrondinformatie in het project noteren

 

Klik onderaan in het dialoogvenster op het ster

 

 
 

Een nieuw dialoogvenster wordt nu geopend om een projectdetail in te tikken. We zullen hier noteren dat dit project tot 

stand kwam via een telefoontje van mevrouw Evelyne Corthals.

 

Tik in het veld contact in: Corthals, en druk op de Tab

Als Kanaal kiest u: Tel IN 

In het veld Inhoud tikt u volgende notitie in:

 

"Mevrouw Corthals belde om te zeggen dat haar collega uit Brugge, mw. 

boekhoudpakket." 

 

8.3.4. Toevoegen van een opvolging
We gaan onze collega Philippe vragen om een documentatiepakket naar de klant te sturen. Er moet dus een opvolging 

aangemaakt worden voor mevrouw Vanlerberghe in het pr

 
In het dialoogvenster van het project rechtsboven klikt u op het tabblad 

de rechterkant om een nieuwe opvolging toe te voegen.

 
In het veld Contact tikt u in: Vanler en drukt u op de Tab

 

Contactenbeheer 

ce zal automatisch achterhalen dat het om de contactfiche Anja Vanlerberghe gaat en zal de andere velden 

automatisch aanvullen. Daar Aanja Vanlerberghe maar met 1 klant gelinkt is, zal de klant ook automatisch worden 

Klik op het knopje rechts van het veld Sjabloon, en kies het projectsjabloon STDPROJ.

zullen we nu de extra informatievelden van het projectsjabloon STDPROJ verder aanvullen.

geeft u het budget in dat beschikbaar is: 500 

Toevoegen van een projectdetail 
We gaan nu wat achtergrondinformatie in het project noteren, betreffende de manier waarop het project tot stand kwam.

Klik onderaan in het dialoogvenster op het ster-icoontje  

Een nieuw dialoogvenster wordt nu geopend om een projectdetail in te tikken. We zullen hier noteren dat dit project tot 

een telefoontje van mevrouw Evelyne Corthals. 

Tik in het veld contact in: Corthals, en druk op de Tab-toets. 

In het veld Inhoud tikt u volgende notitie in: 

"Mevrouw Corthals belde om te zeggen dat haar collega uit Brugge, mw. Vanlerberghe, ook geïnteresseerd is in ons 

Toevoegen van een opvolging 
We gaan onze collega Philippe vragen om een documentatiepakket naar de klant te sturen. Er moet dus een opvolging 

aangemaakt worden voor mevrouw Vanlerberghe in het project. 

In het dialoogvenster van het project rechtsboven klikt u op het tabblad Opvolging en vervolgens op het ster icoontje aan 

de rechterkant om een nieuwe opvolging toe te voegen. 

tikt u in: Vanler en drukt u op de Tab-toets. 
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ce zal automatisch achterhalen dat het om de contactfiche Anja Vanlerberghe gaat en zal de andere velden 

automatisch aanvullen. Daar Aanja Vanlerberghe maar met 1 klant gelinkt is, zal de klant ook automatisch worden 

, en kies het projectsjabloon STDPROJ. 

tsjabloon STDPROJ verder aanvullen. 

, betreffende de manier waarop het project tot stand kwam. 

Een nieuw dialoogvenster wordt nu geopend om een projectdetail in te tikken. We zullen hier noteren dat dit project tot 

Vanlerberghe, ook geïnteresseerd is in ons 

We gaan onze collega Philippe vragen om een documentatiepakket naar de klant te sturen. Er moet dus een opvolging 

en vervolgens op het ster icoontje aan 
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Venice zal automatisch de contactfiche van Anja Vanlerberghe selecteren. Ook de bijhorende klant zal automatisch 

ingevuld worden. 

 
In het veld Opvolgen door tikt u in: Philippe

Op Datum: .+1 

 

(punt plus 1 betekent: vandaag + 1 dag, dus morgen)

 

Bij Actie vult u in: documentatie mailen. 

Klik op de knop Sluiten om de opvolging aan te maken, en het dialoogvenster te verlaten.

 

U ziet dat de opvolging nu verschijnt in het kader rechtsboven.

 

Sluit nu het dialoogvenster voor Projecten door onderaan op de knop 

projecten, zodat het hoofdmenu opnieuw verschijnt.

8.3.5. Uitvoeren van een opvolging
Klik in het tabblad Start, groep Contactenbeheer

 

In dit werkblad vindt u alle openstaande opvolgingen terug. U ziet er nu één lijn staan, namelijk deze voor het 

documentatiepakket dat uw collega Philippe moet doormailen naar mevrouw Vanlerberghe.

 

Voer deze projectopvolging uit door met de muis op deze lijn te klikken, en vervolgens 
bovenaan op het icoontje met de rode vlag 

 

In het venster dat nu verschijnt kiest u als kanaal E

 

We gaan immers een e-mail voorbereiden die we straks zullen verzenden naar mevrouw Vanlerberghe.

 

In het veld Inhoudt tikt u in: 

 

"Gelieve in bijlage een documentatiepakket over ons boekhoudprogramma terug te vinden.

 

mvg, 

Philippe" 

 
Klik op de knop Sluiten om het projectdetail op te slaan.

 

Venice zal nu vragen als deze projectopvolging als uitgevoerd mag a

 

Klik op Ja om deze projectopvolging af te sluiten.

Klik nu op het e-mailicoontje onderaan links in het dialoogvenster voor projecten om deze e

Contactenbeheer 

ce zal automatisch de contactfiche van Anja Vanlerberghe selecteren. Ook de bijhorende klant zal automatisch 

tikt u in: Philippe 

(punt plus 1 betekent: vandaag + 1 dag, dus morgen) 

om de opvolging aan te maken, en het dialoogvenster te verlaten. 

U ziet dat de opvolging nu verschijnt in het kader rechtsboven. 

Sluit nu het dialoogvenster voor Projecten door onderaan op de knop Sluiten te klikken, en sluit nu het werkblad van de 

projecten, zodat het hoofdmenu opnieuw verschijnt. 

Uitvoeren van een opvolging 
Contactenbeheer op het icoontje met de rode vlag Projectopvolging

penstaande opvolgingen terug. U ziet er nu één lijn staan, namelijk deze voor het 

documentatiepakket dat uw collega Philippe moet doormailen naar mevrouw Vanlerberghe.

Voer deze projectopvolging uit door met de muis op deze lijn te klikken, en vervolgens in de pictogrammenbalk 
bovenaan op het icoontje met de rode vlag Opvolgen te klikken. 

In het venster dat nu verschijnt kiest u als kanaal E-mail UIT. 

mail voorbereiden die we straks zullen verzenden naar mevrouw Vanlerberghe.

"Gelieve in bijlage een documentatiepakket over ons boekhoudprogramma terug te vinden.

om het projectdetail op te slaan. 

Venice zal nu vragen als deze projectopvolging als uitgevoerd mag aangeduid worden. 

 
om deze projectopvolging af te sluiten. 

mailicoontje onderaan links in het dialoogvenster voor projecten om deze e
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ce zal automatisch de contactfiche van Anja Vanlerberghe selecteren. Ook de bijhorende klant zal automatisch 

 

te klikken, en sluit nu het werkblad van de 

Projectopvolging. 

penstaande opvolgingen terug. U ziet er nu één lijn staan, namelijk deze voor het 

documentatiepakket dat uw collega Philippe moet doormailen naar mevrouw Vanlerberghe. 

in de pictogrammenbalk 

mail voorbereiden die we straks zullen verzenden naar mevrouw Vanlerberghe. 

"Gelieve in bijlage een documentatiepakket over ons boekhoudprogramma terug te vinden. 

mailicoontje onderaan links in het dialoogvenster voor projecten om deze e-mail te versturen. 
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De e-mail zal niet echt verstuurd worden, maar uw e

waar de bestemmeling en inhoud reeds volledig ingevuld zijn.

 

 

Contactenbeheer 

 

mail zal niet echt verstuurd worden, maar uw e-mailprogramma zal een nieuw e-mailbericht op het scherm tonen 

waar de bestemmeling en inhoud reeds volledig ingevuld zijn. 
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mailbericht op het scherm tonen 


