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1. EVEN VOORSTELLEN…

Venice is een uitgebreid en volwaardig boekhoud- en facturatiepakket

basisfunctionaliteiten zijn doordacht en worden aangevuld met tal van 

uitbreidingen die de efficiëntie en het gebruiksgemak moeten vergroten. 

 

Bij de ontwikkeling waren gebruiksgemak, betrouwbaarheid, consistentie, 

performantie en openheid dé sleutelwoorden. We maakten gebruik van de 

nieuwste programmeertechnieken en bouwden volgens de modernste 

concepten. Het overtuigende resultaat hebt u nu in handen: een Windows

pakket dat heel veel faciliteiten integreert met respect voor de 

gebruikersinterface. 

 

De bijzonderste kenmerken zijn: 

• 32-bit software ontwikkeld met Microsoft Visual C++ (object 

georiënteerd). 

• Echte multi-tasking. 

• Ondersteuning van slepen en neerzetten (OLE drag and drop).

• Verschillende exportmogelijkheden naar andere programma

• Importfaciliteiten o.a. via tekstbestanden (in optie). 

• Overzichtelijke schermen dankzij het unieke concept van 

configureerbare tabbladen. 

• Veel dialoogvensters kunnen groter en kleiner gemaakt worden.

• Uitgebreide communicatiemogelijkheden met ondersteuning van e

internet en automatisch telefoneren. 

• Aanpasbare afdrukken (andere velden, lettertypes, lettergroottes, 

kleuren, afbeeldingen, enz.) met behulp van de lay-out 

 

EVEN VOORSTELLEN… 

en facturatiepakket. De 

basisfunctionaliteiten zijn doordacht en worden aangevuld met tal van 

uitbreidingen die de efficiëntie en het gebruiksgemak moeten vergroten.  

Bij de ontwikkeling waren gebruiksgemak, betrouwbaarheid, consistentie, 

woorden. We maakten gebruik van de 

nieuwste programmeertechnieken en bouwden volgens de modernste 

concepten. Het overtuigende resultaat hebt u nu in handen: een Windows-

pakket dat heel veel faciliteiten integreert met respect voor de 

bit software ontwikkeld met Microsoft Visual C++ (object 

Ondersteuning van slepen en neerzetten (OLE drag and drop). 

Verschillende exportmogelijkheden naar andere programma's. 

Overzichtelijke schermen dankzij het unieke concept van 

Veel dialoogvensters kunnen groter en kleiner gemaakt worden. 

Uitgebreide communicatiemogelijkheden met ondersteuning van e-mail, 

Aanpasbare afdrukken (andere velden, lettertypes, lettergroottes, 

out editor. 
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• Grote configureerbaarheid met o.a. vrije velden, standaard waardes, 

tabstops, en beheer van kolommen in de werkbladen en de zoeklijsten.

• Opmaak van documenten op een overzichtelijke en volledig grafische 

manier. 

• Ondersteuning van vreemde munten bij opmaak van aankoop

en financiële documenten. 

• Voorzieningen voor afbeeldingen op bijna alle fiches en documenten.

• Beschikbaarheid van verschillende opties:  

o Import,  

o Intrastat,  

o Analytisch, 

o Fiduciair,  

o Toegangsbeheer, 

o eDocumenten,  

o Jaarrekening,  

o Boekhouding,  

o Betalingen,  

o Fiscale vertegenwoordiging,  

o Beheer van vaste activa,  

o Consolidatie, 

o Facturatie,  

o Speciale regelingen,  

o Verkoopbeheer,  

o Aankoopbeheer,  

o Voorraadbeheer,  

o Serienummers en 

o Samengestelde artikels. 

Bij UNIT4 C-Logic hebt u de mogelijkheid om een update-abonnement af te 
sluiten. Daarmee beschikt u steeds over de meest recente versie van onze 

 

Grote configureerbaarheid met o.a. vrije velden, standaard waardes, 

van kolommen in de werkbladen en de zoeklijsten. 

Opmaak van documenten op een overzichtelijke en volledig grafische 

Ondersteuning van vreemde munten bij opmaak van aankoop-, verkoop- 

na alle fiches en documenten. 

abonnement af te 
st recente versie van onze 
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software. Nieuwe versies zijn niet alleen interessant voor de nieuwe 
functionaliteiten, maar vaak ook nodig omwille van wetswijzigingen.

 

 

 

software. Nieuwe versies zijn niet alleen interessant voor de nieuwe 
functionaliteiten, maar vaak ook nodig omwille van wetswijzigingen. 
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2. WAT BIEDT DEZE 
HANDLEIDING? 

Deze handleiding is geen alomvattende documentatie bij het pak

is een inleiding die u in staat zal stellen om zonder moeilijkheden met Venice te 

starten en met het pakket te werken.  

 

Gaandeweg zal u natuurlijk méér willen weten. Dan kunt u alle bijzonderheden 

terugvinden in de ingebouwde helpteksten. Bijna overal in het pakket kunt u op 

F1 drukken om deze helpteksten te consulteren. U krijgt dan een omstandige 

uitleg over het huidige dialoogvenster, de geselecteerde menukeuze, enz. De 

helpteksten geven u bovendien heel wat tips. 

Deze handleiding zal u niet vertellen hoe u met de gebruikersinterface van 
Windows moet werken. We veronderstellen dat u daar min of meer mee 
overweg kan. Is dat niet het geval, dan raden we aan om uzelf daar eerst 
mee vertrouwd te maken. 

Dit boekje bestaat uit meerdere delen:  

• Eerst is er een algemeen gedeelte (Venice – algemeen) waarin de 

basisfunctionaliteiten worden besproken. De kennis die u hier opdoet, 

zal u steeds kunnen gebruiken, welke optie(s) van Venice u ook hebt 

aangeschaft.  

• Daarna volgen de gedeeltes die specifiek ingaan op de mogelijkheden 

van de aangekochte basisoptie(s).  

 

Deze handleiding is geen alomvattende documentatie bij het pakket Venice. Ze 

is een inleiding die u in staat zal stellen om zonder moeilijkheden met Venice te 

Gaandeweg zal u natuurlijk méér willen weten. Dan kunt u alle bijzonderheden 

ijna overal in het pakket kunt u op 

F1 drukken om deze helpteksten te consulteren. U krijgt dan een omstandige 

uitleg over het huidige dialoogvenster, de geselecteerde menukeuze, enz. De 

iet vertellen hoe u met de gebruikersinterface van 
Windows moet werken. We veronderstellen dat u daar min of meer mee 
overweg kan. Is dat niet het geval, dan raden we aan om uzelf daar eerst 

algemeen) waarin de 

basisfunctionaliteiten worden besproken. De kennis die u hier opdoet, 

zal u steeds kunnen gebruiken, welke optie(s) van Venice u ook hebt 

ingaan op de mogelijkheden 
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• Waar mogelijk hebben we 'intik'-voorbeelden uitgewerkt. Het is niet 

alleen leuk, maar ook een stuk leerrijker, wanneer u de voorbeelden zelf 

uitprobeert in het pakket. 

 

In het algemene gedeelte hebben we in aparte, omkaderde tekstblokken 

bepaalde begrippen of interessante functionaliteiten toegelicht. U bent niet 

verplicht om deze blokken te lezen om de draad van de handleiding te kunnen 

volgen, maar ze belichten enkele basiselementen van Venice.

2.1. HET HOOFDMENU 
De gebruikersinterface van Venice10.00 werd gemoderniseerd 

contextmenu uit te vorige versies werd vervangen door een dashboard dat een 

aantal tegels bevat.  

Laten we even een aantal begrippen verduidelijken die verder in deze 

handleiding worden gebruikt. Wanneer u het hoofdmenu opstart, kan u een 

keuze maken uit een aantal tabbladen. Onder elk tabblad vindt u een aantal 

groepen. Tenslotte hebt u binnen elke groep een aantal knoppen

Tevens vindt u in het hoofdmenu alsook in de onderliggende modules de 

knop (applicatieknop) waarmee ook bepaalde acties kunnen gestart worden.

 

voorbeelden uitgewerkt. Het is niet 

alleen leuk, maar ook een stuk leerrijker, wanneer u de voorbeelden zelf 

hebben we in aparte, omkaderde tekstblokken 

bepaalde begrippen of interessante functionaliteiten toegelicht. U bent niet 

verplicht om deze blokken te lezen om de draad van de handleiding te kunnen 

volgen, maar ze belichten enkele basiselementen van Venice. 

.00 werd gemoderniseerd . Het 

contextmenu uit te vorige versies werd vervangen door een dashboard dat een 

Laten we even een aantal begrippen verduidelijken die verder in deze 

ng worden gebruikt. Wanneer u het hoofdmenu opstart, kan u een 

. Onder elk tabblad vindt u een aantal 

knoppen. 

Tevens vindt u in het hoofdmenu alsook in de onderliggende modules de Venice 

(applicatieknop) waarmee ook bepaalde acties kunnen gestart worden. 
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In de werkbalk snelle toegang kan u de knoppen plaatsen die toegang geven 

tot modules die u heel vaak gebruikt. 

In het hoofdmenu kiest u de actie die u wil ondernemen. Meestal heeft de actie 

betrekking op een bepaald dossier of op een bepaald boekjaar. U wil bv. 

verkoopfacturen ingeven in boekjaar 2011 van het dossier 'UNIT4

Daartoe zal u eerst deze context kiezen. U klikt het passende boekjaar van het 

gewenste dossier aan. Daarna kiest u in het tabblad Start, groep 

voor Verkopen. 

 

De knoppen zijn alleen maar actief wanneer de context voor deze actie geldig is. 

U kan bv. geen klantenmodule starten, wanneer er geen dossier gekozen werd. 

De knoppen voor de boekingsmodules zijn slechts actief indien u eerst een 

boekjaar geselecteerd hebt. 

Venice knop
Werkbalk snelle toegang

Tabblad

Groepen 

 

kan u de knoppen plaatsen die toegang geven 

die u wil ondernemen. Meestal heeft de actie 

betrekking op een bepaald dossier of op een bepaald boekjaar. U wil bv. 

UNIT4 C-Logic N.V.' 

kiezen. U klikt het passende boekjaar van het 

, groep Boekhouding 

maar actief wanneer de context voor deze actie geldig is. 

U kan bv. geen klantenmodule starten, wanneer er geen dossier gekozen werd. 

De knoppen voor de boekingsmodules zijn slechts actief indien u eerst een 
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Het is best mogelijk dat bepaalde gedragingen van het hoofdmenu voor u 

minder geschikt zijn. Daarom kunt u het gedrag voor een stuk aan uw werkwijze 

aanpassen via Configuratie.  

Bepaalde gedragingen zijn instelbaar per gebruiker. Dit betekent dat een 

gebruiker met zijn eigen instellingen kan werken ongeacht het werkstation waar 

hij zich aangemeld heeft. U stelt bv. in dat het hoofdmenu op de voorgrond moet 

komen wanneer een module wordt verlaten, of u stelt in dat de dialoogvensters 

al of niet een schuifbalk moeten hebben.  

Andere gedragingen zijn instelbaar per windows gebruiker en per 

werkstation. Voorbeelden van deze instellingen zijn het activeren van een 

internetverkenner of elektronische post. 
 

 

ogelijk dat bepaalde gedragingen van het hoofdmenu voor u 

minder geschikt zijn. Daarom kunt u het gedrag voor een stuk aan uw werkwijze 

. Dit betekent dat een 

zijn eigen instellingen kan werken ongeacht het werkstation waar 

hij zich aangemeld heeft. U stelt bv. in dat het hoofdmenu op de voorgrond moet 

komen wanneer een module wordt verlaten, of u stelt in dat de dialoogvensters 

windows gebruiker en per 

. Voorbeelden van deze instellingen zijn het activeren van een 
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2.2. DOSSIERKASTEN, DOSSI
BOEKJAREN 

U kan met Venice een onbeperkt aantal dossiers beheren. Een 

anders dan een map met bestanden waarin alle gegevens worden opgeslagen 

die specifiek zijn voor dit dossier. Zo zijn er bestanden voor klanten, 

leveranciers, algemene rekeningen, e.d. Binnen een dossier vindt u

bestanden, maar ook andere mappen. Zo is er een map per boekjaar

staan dus alle bestanden met gegevens die specifiek zijn voor dat boekjaar, bv. 

verkoopfacturen. 

 

 

 

DOSSIERKASTEN, DOSSIERS EN 

aantal dossiers beheren. Een dossier is niets 

anders dan een map met bestanden waarin alle gegevens worden opgeslagen 

die specifiek zijn voor dit dossier. Zo zijn er bestanden voor klanten, 

leveranciers, algemene rekeningen, e.d. Binnen een dossier vindt u niet alleen 

boekjaar. Daarin 

staan dus alle bestanden met gegevens die specifiek zijn voor dat boekjaar, bv. 
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U kunt meerdere dossiers beheren en dit helemaal onafhankelijk van elkaar. 

Maar wanneer u veel dossiers heeft, dan zal u een beter overzicht hebben, 

wanneer u ze in verschillende dossierkasten onderbrengt. Zo kan er bv. een 

dossierkast zijn voor naamloze vennootschappen, één voor V.Z.W.'s, enz. Een 

dossierkast is weerom niets anders dan een map waarin verschillende 

dossiermappen worden bewaard.  

 

In het hoofdmenu ziet u in de linkerhelft een hiërarchisch overzicht van de 

verschillende dossierkasten met hun dossiers. Binnen elk dossier worden de 

boekjaren voorgesteld. 

 

U kunt meerdere dossiers beheren en dit helemaal onafhankelijk van elkaar. 

Maar wanneer u veel dossiers heeft, dan zal u een beter overzicht hebben, 

wanneer u ze in verschillende dossierkasten onderbrengt. Zo kan er bv. een 

ennootschappen, één voor V.Z.W.'s, enz. Een 

dossierkast is weerom niets anders dan een map waarin verschillende 

In het hoofdmenu ziet u in de linkerhelft een hiërarchisch overzicht van de 

dossiers. Binnen elk dossier worden de 
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3. STARTEN 

Hebt u Venice nog niet geïnstalleerd, dan doet u dit eerst. In het boekje 

de Venice cd-rom of usb-stick steekt, verneemt u alles over het installeren van 

het pakket. 

Afhankelijk van uw installatie kunt u Venice opstarten vanaf het bureaublad of 

vanaf het start-menu. 

3.1. AANMELDEN 
Na het opstarten geeft u uw initialen op. U kunt 3 letters opgeven. Op die 

manier is het voor u gemakkelijk om aan elke gebruiker unieke initialen toe te

kennen. Unieke initialen zijn van belang omdat aan de hand daarvan alle 

instellingen worden bewaard die gebruikersafhankelijk zijn.  

 

Naast uw initialen geeft u ook uw naam en uw functie binnen de firma op. 

Wanneer u een volgende keer opstart op deze computer, zullen de laatst 

ingebrachte gegevens automatisch voorgesteld worden. 

 

Wanneer het programma merkt dat u nog niet geregistreerd bent, dan maakt 
het u daarop attent. Het is goed dat u zich zo snel mogelijk registreert. Hoe 
dat gebeurt, vindt u achteraan in dit deel van Venice – algemeen.

 

 
 

Hebt u Venice nog niet geïnstalleerd, dan doet u dit eerst. In het boekje dat bij 

stick steekt, verneemt u alles over het installeren van 

ijk van uw installatie kunt u Venice opstarten vanaf het bureaublad of 

op. U kunt 3 letters opgeven. Op die 

manier is het voor u gemakkelijk om aan elke gebruiker unieke initialen toe te 

kennen. Unieke initialen zijn van belang omdat aan de hand daarvan alle 

Naast uw initialen geeft u ook uw naam en uw functie binnen de firma op.  

puter, zullen de laatst 

Wanneer het programma merkt dat u nog niet geregistreerd bent, dan maakt 
het u daarop attent. Het is goed dat u zich zo snel mogelijk registreert. Hoe 

algemeen. 
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3.2. HET DASHBORD 
 

In versie 10 van Venice werd het contextoverzicht uit de vorige versies 

vervangen door een dashbord.  Het dashbord bevat 3 tabbladen, namelijk Start, 

Omzet en Financiën.  Onder de tab Start vindt u een aantal tegels met 

 

 

In versie 10 van Venice werd het contextoverzicht uit de vorige versies 

den, namelijk Start, 

t u een aantal tegels met 
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specifieke informatie over het pakket (vb. versie) of informatie over het gekozen 

dossier (vb. toestand van de btw-periode, listing,..). Onder de tab Omzet vindt u 

een aantal grafiektegels (top 10 klanten, top 10 artikels,..). Ond

Financiën tenslotte, vindt u tegels met financiële informatie over het gekozen 

dossier (vb. stand van de financiële dagboeken). 

Via het tandwiel onderaan rechts in het hoofdmenu kan u de tegels beheren.  U 

kan eigen tegels maken op basis van de standaardtegels. U kan ook tegels 

maken die gebaseerd zijn op een SQL-commando. 

 

 

3.3. AANMAKEN DOSSIER 
Na het aanmelden komt u in het hoofdmenu terecht. Na installatie zijn er nog 

geen dossiers. Er is alleen de dossierkast 'Standaard dossierkast'.

 

 

specifieke informatie over het pakket (vb. versie) of informatie over het gekozen 

periode, listing,..). Onder de tab Omzet vindt u 

een aantal grafiektegels (top 10 klanten, top 10 artikels,..). Onder de tab 

Financiën tenslotte, vindt u tegels met financiële informatie over het gekozen 

Via het tandwiel onderaan rechts in het hoofdmenu kan u de tegels beheren.  U 

tandaardtegels. U kan ook tegels 

Na het aanmelden komt u in het hoofdmenu terecht. Na installatie zijn er nog 

'Standaard dossierkast'.  
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Een dossierkast moet u zien als een verzameling van dossiers. Als u heel wat 

dossiers moet beheren, dan kunt u het geheel overzichtelijk houden door deze 

onder te brengen in verschillende dossierkasten. Maar om te beginnen zal u 

zeker genoeg hebben aan de dossierkast die we standaard voorzien hebben.

U maakt binnen een dossierkast een dossier aan. Daarna moeten een reeks 

parameters en basisgegevens worden ingevuld. 

Om een dossier aan te maken selecteert u de groep Dossier binnen het tabblad 

Beheer en drukken tenslotte op de knop Nieuw. 

 

 

dossierkast moet u zien als een verzameling van dossiers. Als u heel wat 

dossiers moet beheren, dan kunt u het geheel overzichtelijk houden door deze 

onder te brengen in verschillende dossierkasten. Maar om te beginnen zal u 

ierkast die we standaard voorzien hebben. 

aan. Daarna moeten een reeks 

binnen het tabblad 
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3.4. INVULLEN PARAMETERS

De term 'parameters' gebruiken we voor alle instellingen die gelden voor alle 
gebruikers, terwijl 'configuratie' slaat op de instellingen die per gebruiker 
anders kunnen zijn. 

 

 

INVULLEN PARAMETERS 

De term 'parameters' gebruiken we voor alle instellingen die gelden voor alle 
gebruikers, terwijl 'configuratie' slaat op de instellingen die per gebruiker 
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Er zijn veel parameters die u kunt instellen, maar slechts een klein deel is 

verplicht vooraf in te vullen en enkele kunt u achteraf niet meer wijzigen. Het 

aantal parameters dat u moet of kunt instellen, is ook afhankelijk van de opties 

waarover u in een bepaald dossier wil beschikken. De keuze van de opties 

behoort zelf tot de parameters van een dossier. 

Belangrijke algemene parameters zijn: 

3.4.1. ISO-muntcode, eenheid, aantal decimalen
Standaard stelt het programma EUR voor als munt waarin het dossier zal 

gevoerd worden. Samenhangend met EUR wordt als kleinste eenheid 0,01 

voorgesteld en als aantal decimalen 2. Wanneer het dossier in een andere munt 

moet gevoerd worden, dan stelt u hier de passende munt in.  

 

 

unt instellen, maar slechts een klein deel is 

verplicht vooraf in te vullen en enkele kunt u achteraf niet meer wijzigen. Het 

aantal parameters dat u moet of kunt instellen, is ook afhankelijk van de opties 

De keuze van de opties 

muntcode, eenheid, aantal decimalen 
Standaard stelt het programma EUR voor als munt waarin het dossier zal 

EUR wordt als kleinste eenheid 0,01 

voorgesteld en als aantal decimalen 2. Wanneer het dossier in een andere munt 
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3.4.2. Blanco dagboek toelaten 
Wanneer u geen nood hebt aan meerdere dagboeken, dan kunt u ervoor kiezen 

om alleen een blanco dagboek te gebruiken. Standaard wordt het gebruik van 

een blanco dagboek niet toegelaten. Dit betekent dus dat u eerst dagboeken zult 

moeten aanmaken. 

Het is voor u als gebruiker interessant om alle parameters e
Op die manier hebt u min of meer een idee van wat er allemaal instelbaar is. 
Deze kennis kan u later van pas komen. 

3.5. INVULLEN FIRMAGEGEVE
Voor het goed functioneren is het noodzakelijk dat u in de module 

Firmagegevens het ondernemingsnummer van het bedrijf invult. Maar u vult 

beter ook de firmanaam, het adres, de telefoonnummers en de 

bankrekeningnummers in. U kunt ook een afbeelding van uw bedrijfslogo 

opgeven. De firmagegevens worden opgenomen op verschillende afdruk

 

an kunt u ervoor kiezen 

om alleen een blanco dagboek te gebruiken. Standaard wordt het gebruik van 

een blanco dagboek niet toegelaten. Dit betekent dus dat u eerst dagboeken zult 

Het is voor u als gebruiker interessant om alle parameters eens te bekijken. 
Op die manier hebt u min of meer een idee van wat er allemaal instelbaar is. 

INVULLEN FIRMAGEGEVENS 
Voor het goed functioneren is het noodzakelijk dat u in de module 

het ondernemingsnummer van het bedrijf invult. Maar u vult 

beter ook de firmanaam, het adres, de telefoonnummers en de 

bankrekeningnummers in. U kunt ook een afbeelding van uw bedrijfslogo 

opgeven. De firmagegevens worden opgenomen op verschillende afdrukken. 
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3.6. AANMAKEN DAGBOEKEN
Na het invullen van parameters en firmagegevens is het dossier in principe klaar 

voor ingave van de basisgegevens, nl. klanten, leveranciers, e.d.

nuttig om vooraf ook al de nodige dagboeken te creëren. U bent niet ver

om met dagboeken te werken. U kunt alles boeken in het blanco dagboek.

 

  

Maar standaard laat het programma het gebruik van een blanco dagboek niet 

toe. In de algemene parameters kan u dat echter veranderen.  

Werkt u ééntalig in het Nederlands, dan hebt u wellicht geen behoefte aan 

 

AANMAKEN DAGBOEKEN 
Na het invullen van parameters en firmagegevens is het dossier in principe klaar 

voor ingave van de basisgegevens, nl. klanten, leveranciers, e.d. Maar het is 

U bent niet verplicht 

om met dagboeken te werken. U kunt alles boeken in het blanco dagboek. 

Maar standaard laat het programma het gebruik van een blanco dagboek niet 

 

hebt u wellicht geen behoefte aan 
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Franstalige namen. Via de dagboekparameters stelt u in welke talen 

(Nederlands, Frans, Engels, Duits) u binnen het bedrijf gebruikt. Enkel voor de 

talen die u hebt aangekruist, wordt de naam opgevraagd. 

 

Franstalige namen. Via de dagboekparameters stelt u in welke talen 

(Nederlands, Frans, Engels, Duits) u binnen het bedrijf gebruikt. Enkel voor de 



Snel van start gaan met Venice – Tools  
 

4. INGEVEN BASISGEGEV

Voor de opmaak van documenten moet u kunnen terugvallen op basisgegevens. 

Tot deze basisgegevens behoren de fiches voor klanten, leveranciers, 

dagboeken, e.d. Natuurlijk is het mogelijk om vanuit de documenten zelf nieuwe 

fiches toe te voegen of bestaande te wijzigen. Maar de ingave zal dan een flink 

stuk trager verlopen. Het gaat dus heel wat sneller wanneer u de nodige fiches 

vooraf aanmaakt. 

 

Voor het ingeven van de basisgegevens selecteert u de groep 

het tabblad Basisgegevens. U vindt er een knop voor Klanten, 

Dagboeken.  Via de knop Instellingen kan u de module Firmagegevens

opstarten.  Via de knop Tabellen tenslotte kan de modules Munten

Postcodes en Koersen opstarten. 

4.1. HET DIALOOGVENSTER 
Wanneer we de klantenmodule hebben opgestart, activeren we het 

dialoogvenster. Dat kan via de werkbalk of via de sneltoets Ctrl+N. Het 

dialoogvenster bevat heel wat velden die logisch verdeeld zijn over verschillende 

tabbladen. Slechts enkele velden zijn verplicht in te vullen.  

 

 

INGEVEN BASISGEGEVENS 

Voor de opmaak van documenten moet u kunnen terugvallen op basisgegevens. 

Tot deze basisgegevens behoren de fiches voor klanten, leveranciers, 

dagboeken, e.d. Natuurlijk is het mogelijk om vanuit de documenten zelf nieuwe 

nde te wijzigen. Maar de ingave zal dan een flink 

stuk trager verlopen. Het gaat dus heel wat sneller wanneer u de nodige fiches 

Voor het ingeven van de basisgegevens selecteert u de groep Algemeen onder 

, Leveranciers en 

Firmagegevens 

Munten, Landen, 

 
Wanneer we de klantenmodule hebben opgestart, activeren we het 

dialoogvenster. Dat kan via de werkbalk of via de sneltoets Ctrl+N. Het 

dialoogvenster bevat heel wat velden die logisch verdeeld zijn over verschillende 
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Voor de meeste velden is het duidelijk wat ermee bedoeld wordt, maar enkele 

velden hebben wel wat toelichting nodig. U leest daarvoor de helptekst in de 

statusbalk of u consulteert de helpbestanden met F1. 

 

Navigeren kunt u op verschillende manieren doen, nl. met 

• De tab-toets en shift-tab-toets. 

 

 

Voor de meeste velden is het duidelijk wat ermee bedoeld wordt, maar enkele 

velden hebben wel wat toelichting nodig. U leest daarvoor de helptekst in de 
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• De Enter-toets van het numeriek klavier. Deze functioneert als een tab
toets. 

• Een muisklik op het gewenste veld. 

• Alt+onderstreepte letter om een bepaald tabblad of veld te activeren.

 

Tijdens ingave kan u tal van knoppen gebruiken. Bovenaan ziet u een werkbalk 

met knoppen voor o.a. het opslaan van uw input, het editeren, dupliceren, 

afdrukken en schrappen van een bepaalde fiche. Er is ook een knop waarmee u 

vanuit de fiche rechtstreeks een e-mail verstuurt of een WWW

Helemaal rechts ziet u de navigatieknoppen waarmee u doorheen alle 

klantenfiches kan bladeren die in het werkblad staan. 

De functie van elke knop wordt ook verduidelijkt door een tooltip, die verschijnt 

als u met de muis op een bepaalde knop gaat staan. 

 

Niet alle knoppen van de werkbalk zijn op elk moment actief. De knop voor 

e-mail bijvoorbeeld is alleen maar actief wanneer het e-mail adres is ingevuld. 

Ook in de fiche zelf treft u knoppen aan, namelijk 

 

 Deze zoeklijst-knop gebruikt u om een bepaalde fiche terug te vinden. U 

kan de fiche opzoeken op basis van een aantal velden, bv. via een 

klantnummer, een landcode, een postcode, e.d. Wanneer u een waarde invult in 

het bijbehorende veld, dan zal dat steeds moeten voorkomen in de zoeklijst. 

Vanuit zoeklijsten is het steeds mogelijk nieuwe fiches aan te maken of 

bestaande fiches te wijzigen. 

 

 Deze knop activeert een zoektabel. In een zoektabel houdt u voor het 

betrokken veld een reeks mogelijke waardes bij als geheugensteuntje bij ingave. 

 

toets van het numeriek klavier. Deze functioneert als een tab-

Alt+onderstreepte letter om een bepaald tabblad of veld te activeren. 

gebruiken. Bovenaan ziet u een werkbalk 

met knoppen voor o.a. het opslaan van uw input, het editeren, dupliceren, 

afdrukken en schrappen van een bepaalde fiche. Er is ook een knop waarmee u 

mail verstuurt of een WWW-pagina oproept. 

Helemaal rechts ziet u de navigatieknoppen waarmee u doorheen alle 

De functie van elke knop wordt ook verduidelijkt door een tooltip, die verschijnt 

Niet alle knoppen van de werkbalk zijn op elk moment actief. De knop voor 

mail adres is ingevuld.  

knop gebruikt u om een bepaalde fiche terug te vinden. U 

kan de fiche opzoeken op basis van een aantal velden, bv. via een 

klantnummer, een landcode, een postcode, e.d. Wanneer u een waarde invult in 

s moeten voorkomen in de zoeklijst. 

Vanuit zoeklijsten is het steeds mogelijk nieuwe fiches aan te maken of 

. In een zoektabel houdt u voor het 

als geheugensteuntje bij ingave. 
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In tegenstelling met een zoeklijst, moet de ingetikte waarde niet noodzakelijk 

voorkomen in de zoektabel. Er zijn zoektabellen voor bv. alias, adresformule, 

klassement, statistiekcode, e.d. 

 

 Op veel dialoogvensters kunt u een pad naar een afbeelding noteren. Dat 

gaat een stuk makkelijker wanneer u een pad kunt opzoeken met deze knop.

 

 Wanneer u in fiches afbeeldingen hebt opgenomen, dan kan dit het bladeren 

vertragen. Dit is op te lossen door het tonen van de afbeelding te onderdrukken, 

nl. via deze knop in de werkbalk. 

Wanneer de afbeelding wél getoond wordt, dan zal dubbelklikken de afbeelding 

vergroten tot maximum 100 %. 

 

 Belt het nummer op dat in het veld voor telefoonnummer genoteerd 

Deze knop is enkel actief wanneer een telefoonnummer is ingevuld en wanneer 

u in het hoofdmenu via de Venice knop Opbellen via modem hebt geactiveerd in 

de instellingen van het werkstation. 

 

Start een submenu op. Deze knop is o.a. beschikbaar bij v

het submenu voor deze vrije tekstvelden kunt u kiezen om een zoektabel te 

consulteren, een pad van een bestand te selecteren of om de inhoud van 

bijhorende veld uit te voeren. Wanneer de inhoud bv. een bestand is, dan zal 

Uitvoeren ervoor zorgen dat het programma dat ermee geassocieerd is, wordt 

opgestart. 

 

Wanneer u de velden van de klantenfiche overloopt, dan zal u merken dat heel 

wat gegevens nuttig zijn voor de opmaak van verkoopdocumenten, bv. 

 

In tegenstelling met een zoeklijst, moet de ingetikte waarde niet noodzakelijk 

voorkomen in de zoektabel. Er zijn zoektabellen voor bv. alias, adresformule, 

Op veel dialoogvensters kunt u een pad naar een afbeelding noteren. Dat 

gaat een stuk makkelijker wanneer u een pad kunt opzoeken met deze knop. 

Wanneer u in fiches afbeeldingen hebt opgenomen, dan kan dit het bladeren 

or het tonen van de afbeelding te onderdrukken, 

Wanneer de afbeelding wél getoond wordt, dan zal dubbelklikken de afbeelding 

Belt het nummer op dat in het veld voor telefoonnummer genoteerd staat. 

Deze knop is enkel actief wanneer een telefoonnummer is ingevuld en wanneer 

hebt geactiveerd in 

Start een submenu op. Deze knop is o.a. beschikbaar bij vrije tekstvelden. In 

het submenu voor deze vrije tekstvelden kunt u kiezen om een zoektabel te 

consulteren, een pad van een bestand te selecteren of om de inhoud van 

bijhorende veld uit te voeren. Wanneer de inhoud bv. een bestand is, dan zal 

oor zorgen dat het programma dat ermee geassocieerd is, wordt 

Wanneer u de velden van de klantenfiche overloopt, dan zal u merken dat heel 

wat gegevens nuttig zijn voor de opmaak van verkoopdocumenten, bv. 
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betalingstermijn, financiële korting, handelskorting, muntcode. Het is dus van 

belang dat u deze met zorg invult. 

 

Bent u klaar met de aanmaak van de fiche, dan moet u de gegevens nog 

opslaan. Dit kan op verschillende manieren: 

• U klikt op de knop Sluiten. De gegevens worden opgeslagen en het 
dialoogvenster wordt gesloten. Om de volgende fiche in te brengen 
moet u dus Ctrl+N drukken of de overeenkomstige knop gebruiken.

• U klikt op de knop Opslaan of u drukt Ctrl+S. De gegevens worden 
opgeslagen, het dialoogvenster wordt niet afgesloten, maar de 
wordt opnieuw getoond in kijkmodus. Wanneer u nog een wijziging wil 
aanbrengen, dan moet u eerst de knop Wijzigen aanklikken of Ctrl+E 
drukken. Om een nieuwe fiche aan te maken drukt u Ctrl+N of gebruikt u 
de overeenkomstige knop. 
 

Het pakket is standaard ingesteld om nieuwe fiches (of documenten) te creëren 

in een herhaallus. Bij gebruik van de knop Opslaan wordt dan onmiddellijk een 

nieuwe fiche (of nieuw document) voorgesteld. Indien u dergelijk gedrag niet 

wenst, dan vinkt u dat af in Instellingen, Gebruiker via de Venice knop in het 

hoofdmenu. 

 

 Dupliceren is een interessante mogelijkheid om snel fiches aan te maken 

die erg op elkaar gelijken. U zoekt een passende fiche en u gebruikt de knop 

Dupliceren of u drukt Ctrl+U. 

 

Als u het ondernemingsnummer van de klant kent én Venice heeft toegang tot 

het internet, dan kunt u dit ondernemingsnummer intikken in het veld 

firmanaam. Venice zal dan een internet-webservice aanspreken om op basis 

daarvan de eigenlijke firmanaam en het ondernemingsnummer in te

 

handelskorting, muntcode. Het is dus van 

Bent u klaar met de aanmaak van de fiche, dan moet u de gegevens nog 

. De gegevens worden opgeslagen en het 
ialoogvenster wordt gesloten. Om de volgende fiche in te brengen 

moet u dus Ctrl+N drukken of de overeenkomstige knop gebruiken. 

of u drukt Ctrl+S. De gegevens worden 
opgeslagen, het dialoogvenster wordt niet afgesloten, maar de fiche 
wordt opnieuw getoond in kijkmodus. Wanneer u nog een wijziging wil 

aanklikken of Ctrl+E 
drukken. Om een nieuwe fiche aan te maken drukt u Ctrl+N of gebruikt u 

daard ingesteld om nieuwe fiches (of documenten) te creëren 

wordt dan onmiddellijk een 

nieuwe fiche (of nieuw document) voorgesteld. Indien u dergelijk gedrag niet 

via de Venice knop in het 

is een interessante mogelijkheid om snel fiches aan te maken 

die erg op elkaar gelijken. U zoekt een passende fiche en u gebruikt de knop 

mmer van de klant kent én Venice heeft toegang tot 

, dan kunt u dit ondernemingsnummer intikken in het veld 

webservice aanspreken om op basis 

daarvan de eigenlijke firmanaam en het ondernemingsnummer in te vullen. 
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Indien het adres beschikbaar is, zal ook dat meteen in de fiche overgenomen 

worden. 

 

Het is nuttig om te weten dat de fiches van Venice in verschillende 

staan. Wanneer u bv. vanuit het werkblad een fiche wil bekijken en u drukt op de 

knop Bekijken  , dan krijgt u het betrokken dialoogvenster, maar de velden 

zijn niet wijzigbaar (alleen-lezen). Dit is de kijkmodus. Om te wijzigen moet u de 

modus veranderen naar wijzigmodus. Het veranderen naar wijzigmodus houdt in 

dat de fiche wordt vergrendeld, zodat deze niet op hetzelfde moment op een 

andere plaats kan gewijzigd worden. Een vergrendelde fiche kan u op een 

andere plaats wél bekijken. 

4.2. HET WERKBLAD 
Wanneer u reeds enkele fiches hebt aangemaakt, is het nuttig om het werkblad 

eens van naderbij te bekijken. Het werkblad is namelijk helemaal in te stellen 

naar uw smaak en werkwijze.  

 

Indien het adres beschikbaar is, zal ook dat meteen in de fiche overgenomen 

Het is nuttig om te weten dat de fiches van Venice in verschillende modi kunnen 

staan. Wanneer u bv. vanuit het werkblad een fiche wil bekijken en u drukt op de 

, dan krijgt u het betrokken dialoogvenster, maar de velden 

). Dit is de kijkmodus. Om te wijzigen moet u de 

modus veranderen naar wijzigmodus. Het veranderen naar wijzigmodus houdt in 

dat de fiche wordt vergrendeld, zodat deze niet op hetzelfde moment op een 

he kan u op een 

Wanneer u reeds enkele fiches hebt aangemaakt, is het nuttig om het werkblad 

eens van naderbij te bekijken. Het werkblad is namelijk helemaal in te stellen 
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Een werkblad toont steeds een bepaalde selectie. Een selectie is a.h.w. de bril 

waarmee u het geheel van fiches wil bekijken. Een selectie bestaat uit 4 

elementen: 

• volgorde 

• begrenzing 

• filter 

• veldkeuze 

In elke module met een werkblad zijn er standaard selecties voorzien. Aan 
elke selectie is namelijk een volgorde gekoppeld met een aangepaste 
veldkeuze. Bij de standaard selecties is er nooit een begrenzing of filter 
ingesteld. 

De keuze van volgorde, begrenzing en filter gebeurt via de knop 

toevoegen of Selectie wijzigen in de groep Selectie. U kunt natuurlijk ook de 

sneltoetsen gebruiken.  

 

. Een selectie is a.h.w. de bril 

waarmee u het geheel van fiches wil bekijken. Een selectie bestaat uit 4 

ties voorzien. Aan 
elke selectie is namelijk een volgorde gekoppeld met een aangepaste 
veldkeuze. Bij de standaard selecties is er nooit een begrenzing of filter 

De keuze van volgorde, begrenzing en filter gebeurt via de knop Selectie 

. U kunt natuurlijk ook de 
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Hierboven hebben we een nieuwe selectie gemaakt om alleen de groothandels 

te zien. In het veld Groep van de klantenfiche hebben we voor de 

groothandelaars bijvoorbeeld 'GH' ingevuld. We kiezen dus de 

en vullen bij begrenzing de groep in. Het werkblad zal beperkt worden tot de 

fiches die vallen binnen de gestelde begrenzing.  

 

Het is ook mogelijk om een tijdelijke volgorde in te stellen. U klikt daartoe één 

of meer kolomtitels aan en u drukt F5. 

 

U kan i.p.v. een begrenzing ook gebruik maken van een filter. Dan kiest u om 

het even welke volgorde en creërt een filter op klantengroep. U krui

groep Filter het veld Actief aan en drukt daarna op de knop Nieuw

 

Hierboven hebben we een nieuwe selectie gemaakt om alleen de groothandels 

van de klantenfiche hebben we voor de 

groothandelaars bijvoorbeeld 'GH' ingevuld. We kiezen dus de volgorde 'Groep' 

de groep in. Het werkblad zal beperkt worden tot de 

in te stellen. U klikt daartoe één 

. Dan kiest u om 

het even welke volgorde en creërt een filter op klantengroep. U kruist in de 

Nieuw.  
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Het werkblad zal hierdoor eveneens beperkt worden tot de fiches die 

beantwoorden aan de ingestelde conditie(s). 

 

Het werkblad zal hierdoor eveneens beperkt worden tot de fiches die 
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Het is nuttig om te weten dat het gebruik van een bepaalde 
met een begrenzing sneller resultaat geeft dan wanneer men uitsluitend een 
filter gebruikt. 

De veldkeuze is het laatste onderdeel van een selectie. Het programma voorziet 

in een standaard selectie van velden, maar u kunt deze steeds aanpasse

Bovendien bepaalt u zelf hun volgorde. Daartoe kiest u in tabblad 

Kolommen voor Beheren.  

 

Met de selectie hebt u de inhoud van het werkblad vastgelegd. U kunt echter 

ook de voorstelling zelf aanpassen. Met de muis kunt u het volgende 

aanpassen:  

• rijhoogte van de titel. 

• rijhoogte van verschillende fiches. 

 

Het is nuttig om te weten dat het gebruik van een bepaalde volgorde samen 
met een begrenzing sneller resultaat geeft dan wanneer men uitsluitend een 

is het laatste onderdeel van een selectie. Het programma voorziet 

in een standaard selectie van velden, maar u kunt deze steeds aanpassen. 

. Daartoe kiest u in tabblad Start, groep 

 

Met de selectie hebt u de inhoud van het werkblad vastgelegd. U kunt echter 

zelf aanpassen. Met de muis kunt u het volgende 
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• breedte van de kolommen. 

 

Daarnaast kunt u inzoomen op het werkblad. Dit kan via de schuifregelaar 

onderaan rechts. 

Er is eveneens een knop en sneltoets (Ctrl+R) voorzien om de sortering

fiches in het werkblad om te draaien. 

Met enkele muisklikken kan u het werkblad er dus zo laten uitzien:

Tenslotte laat het werkblad toe om rechtstreeks gegevens te wijzigen of toe te 

voegen. U maakt het werkblad eerst wijzigbaar met Ctrl+W. Dit is

snel velden van een reeks fiches aan te passen. 

 

Op dezelfde manier maakt u fiches aan in de andere modules. Maar fiches 

hoeven niet aangemaakt te worden in de specifieke module. U kunt basisfiches 

steeds creëren op de plaats waar u ze nodig heeft. 

4.3. ZOEKTABELLEN 
Voor veel alfanumerieke velden is het mogelijk om een tabel te consulteren en 

daarin een passende waarde voor het veld te selecteren.  

 

Daarnaast kunt u inzoomen op het werkblad. Dit kan via de schuifregelaar 

Er is eveneens een knop en sneltoets (Ctrl+R) voorzien om de sortering van de 

Met enkele muisklikken kan u het werkblad er dus zo laten uitzien: 

gegevens te wijzigen of toe te 

. U maakt het werkblad eerst wijzigbaar met Ctrl+W. Dit is handig om 

Op dezelfde manier maakt u fiches aan in de andere modules. Maar fiches 

hoeven niet aangemaakt te worden in de specifieke module. U kunt basisfiches 

Voor veel alfanumerieke velden is het mogelijk om een tabel te consulteren en 
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Naast dergelijke velden staat een knop waarmee u de zoektabel oproept. 

 

Naast dergelijke velden staat een knop waarmee u de zoektabel oproept.  
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U klikt de knop aan of u drukt Ctrl+F6, maar in het laatste geval moet ofwel het 

veld of de bijhorende knop actief zijn. 

Hierboven ziet u een zoektabel voor het veld Groep. Er zijn reeds enkele 

waardes ingebracht. Wilt u er zelf een nieuwe aan toevoegen, dan tikt u ze 

onderaan in. Daarna drukt u op de knop Toevoegen. De ingegeven waarde 

wordt in de tabel opgenomen. 

Ziet u een fout, dan selecteert u de betrokken lijn, en in het ingaveveld doet u de 

nodige correcties. Na een druk op de knop Wijzigen is de waarde in de tabel 

verbeterd. Om iets uit de tabel te verwijderen selecteert u de lijn en drukt u op de 

knop Schrappen. 

 

kt Ctrl+F6, maar in het laatste geval moet ofwel het 

. Er zijn reeds enkele 

waardes ingebracht. Wilt u er zelf een nieuwe aan toevoegen, dan tikt u ze 

. De ingegeven waarde 

Ziet u een fout, dan selecteert u de betrokken lijn, en in het ingaveveld doet u de 

is de waarde in de tabel 

m iets uit de tabel te verwijderen selecteert u de lijn en drukt u op de 
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Voor elk veld waarvoor een zoektabel beschikbaar is, kunt u in de zoektabel ook 

controles instellen. Zo kunt u maken dat een blanco waarde niet aanvaard wordt 

of dat er een opgelet- of een foutmelding komt bij een niet-bestaande waarde.

4.4. ZOEKLIJSTEN 
U zal in het pakket veel gebruik maken van zoeklijsten. Daarom is het nuttig om 

enkele mogelijkheden van zoeklijsten op te sommen. 

 

Voor elk veld waarvoor een zoektabel beschikbaar is, kunt u in de zoektabel ook 

controles instellen. Zo kunt u maken dat een blanco waarde niet aanvaard wordt 

bestaande waarde. 

U zal in het pakket veel gebruik maken van zoeklijsten. Daarom is het nuttig om 
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Net zoals bij een werkblad bepaalt u zelf welke velden moeten getoond worden 

voor de fiches. Dit doet u via de knop Kolommen beheren. U verandert ook 

gemakkelijk de sorteervolgorde van de fiches.  

 

Om u naar een bepaalde lijn te verplaatsen kunt u de bladerknoppen

of de pijltjestoetsen. 

 

moeten getoond worden 

. U verandert ook 

bladerknoppen gebruiken 
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U kunt wellicht sneller een fiche terugvinden, wanneer u de eerste karakters 

van de sleutel intikt waarop de fiches gesorteerd zijn. Dit doet u in het veld 

Verplaatsen naar. 

 

Wilt u een lijn zoeken waar een bepaald woord in voorkomt, dan noteert u het 

woord in de keuzelijst met invoervak (combo box) en gebruikt u de 

zoekknoppen. 

 

 

In de helpteksten vindt u uitgebreide informatie over het gebruik van de 

zoeklijsten (zie index zoeken, lijsten). 

 

eerste karakters 

intikt waarop de fiches gesorteerd zijn. Dit doet u in het veld 

Wilt u een lijn zoeken waar een bepaald woord in voorkomt, dan noteert u het 

d in de keuzelijst met invoervak (combo box) en gebruikt u de 

In de helpteksten vindt u uitgebreide informatie over het gebruik van de 
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5. AANMAAK BOEKJAAR

U heeft reeds enkele basisgegevens ingebracht, en daarvan kan u gebruik 

maken tijdens het boeken van aankoop- en verkoopdocumenten. Strikt 

genomen is het vooraf aanmaken van klanten- en leveranciersfiches niet nodig. 

U kunt onmiddellijk starten met het boeken van documenten. Wat wél vooraf 

moet gebeuren is de creatie van een boekjaar. 

U selecteert daartoe in het hoofdmenu eerst het gewenste dossier. Daarna 

selecteert u het tabblad Beheer en vervolgens de groep Boekjaar

u als opdracht Nieuw. De begin- en einddatum hoeven niet noodzakelijk samen 

te vallen met het begin of einde van een kalenderjaar. Het programma stelt wel 

standaard deze waardes voor.  

Na creatie selecteert u het boekjaar in het hoofdmenu en daarna kunt u aan de 

slag met andere Venice modules zoals het boeken van aankoop

 

AANMAAK BOEKJAAR 

U heeft reeds enkele basisgegevens ingebracht, en daarvan kan u gebruik 

en verkoopdocumenten. Strikt 

en leveranciersfiches niet nodig. 

ken van documenten. Wat wél vooraf 

U selecteert daartoe in het hoofdmenu eerst het gewenste dossier. Daarna 

Boekjaar, tenslotte kiest 

en einddatum hoeven niet noodzakelijk samen 

te vallen met het begin of einde van een kalenderjaar. Het programma stelt wel 

Na creatie selecteert u het boekjaar in het hoofdmenu en daarna kunt u aan de 

slag met andere Venice modules zoals het boeken van aankoop- of 
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verkoopdocumenten (optie 'Boekhouding'), het opstellen van facturen (optie 

'Facturatie') of de opmaak van de jaarrekening (optie 'Jaarrekening').

 

verkoopdocumenten (optie 'Boekhouding'), het opstellen van facturen (optie 

ekening (optie 'Jaarrekening'). 
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6. AFDRUKKEN 

De ingave van documenten en andere gegevens is niet uw uiteindelijke doel. 

Het interessantste is het analyseren van de gegevens, en daartoe zijn afdrukken 

een belangrijk hulpmiddel. In Venice kunt u van alle gegevens (al dan niet 

officiële) rapporten maken. 

Afdrukken zijn echter niet beperkt tot bepaalde printmodules. Ook van ieder 

werkblad kan u afdrukken maken. 

 

In dit hoofdstuk willen we enkele afdrukken overlopen om u kennis te laten 

maken met de afdrukmogelijkheden van Venice. 

6.1. AFDRUK KLANTEN 
In de module Klanten vindt u onder de Venice knop in het menu Afdrukken de 

menukeuze Lijsten. 

Voor alle afdrukken is het mogelijk om een afdrukvoorbeeld op het scherm

maken. Dit wordt trouwens standaard voorgesteld. U kunt natuurlijk ook 

onmiddellijk op papier afdrukken of de gegevens naar een tekstbestand

In het scherm Afdrukinstellingen kunt u naast een printer ook de 

af te drukken pagina's en een bepaalde lay-out kiezen. Standaard is in Venice 

voor elke afdruk minstens één lay-out voorzien, maar het is waarschijnlijk dat u 

bepaalde afdrukken graag aangepast ziet aan uw persoonlijke noden. Op basis 

van een bepaalde lay-out maakt u met behulp van de lay-out editor

lay-out aan. De bespreking van dit krachtige hulpmiddel valt echter buiten het 

opzet van dit boekje. Om een bepaalde lay-out te wijzigen drukt u bv. in het 

scherm Afdrukinstellingen op de knop Wijzigen. 

 

De ingave van documenten en andere gegevens is niet uw uiteindelijke doel. 

Het interessantste is het analyseren van de gegevens, en daartoe zijn afdrukken 

ns (al dan niet 

Afdrukken zijn echter niet beperkt tot bepaalde printmodules. Ook van ieder 

In dit hoofdstuk willen we enkele afdrukken overlopen om u kennis te laten 

in het menu Afdrukken de 

afdrukvoorbeeld op het scherm te 

t natuurlijk ook 

tekstbestand sturen. 

kunt u naast een printer ook de afdruktaal, de 

kiezen. Standaard is in Venice 

out voorzien, maar het is waarschijnlijk dat u 

bepaalde afdrukken graag aangepast ziet aan uw persoonlijke noden. Op basis 

out editor een eigen 

van dit krachtige hulpmiddel valt echter buiten het 

out te wijzigen drukt u bv. in het 
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Bij afdrukvoorbeeld op scherm krijgt u weerom een hele reeks mogelijkheden 

zoals in- en uitzoomen met muisklikken. Via Ctrl+muisklik kan U een 

 

Bij afdrukvoorbeeld op scherm krijgt u weerom een hele reeks mogelijkheden 

met muisklikken. Via Ctrl+muisklik kan U een helplijn 
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activeren om uw gegevens beter te consulteren. U kunt bladeren doorheen de 

verschillende pagina's van de afdruk en dat zowel vooruit als achteruit

 

Heel interessant is de mogelijkheid om één of meer pagina's via een pdf bijlage 

in een e-mail naar een geïnteresseerde te sturen. Deze kan dan de bijlage 

bekijken alsof de afdruk bij hem/haar gebeurd was.  

 

6.2. AFDRUKKEN VAN HET WE
Naast de afdrukken die u via een bepaalde lay-out maakt, is het in de modules 

waar een werkblad gebruikt wordt, ook mogelijk een afdruk te maken van het 

werkblad in de vorm zoals u het op het scherm ziet. Dat kan het volledige 

werkblad zijn of slechts een selectie van rijen en/of kolommen. 

 

 

activeren om uw gegevens beter te consulteren. U kunt bladeren doorheen de 

verschillende pagina's van de afdruk en dat zowel vooruit als achteruit 

d om één of meer pagina's via een pdf bijlage 

naar een geïnteresseerde te sturen. Deze kan dan de bijlage 

 

AFDRUKKEN VAN HET WERKBLAD 
out maakt, is het in de modules 

waar een werkblad gebruikt wordt, ook mogelijk een afdruk te maken van het 

werkblad in de vorm zoals u het op het scherm ziet. Dat kan het volledige 

selectie van rijen en/of kolommen.  
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Nemen we als voorbeeld het werkblad in de module Klanten. 

 

 

 

We duiden een blok aan, en vragen met Ctrl+K een afdrukvoorbeeld.

  

Ook hier kan u o.a. in- en uitzoomen en bladeren.  

 

  

 

 

 

 

We duiden een blok aan, en vragen met Ctrl+K een afdrukvoorbeeld. 
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Het gegevensbeheer 

 

In Venice worden heel wat gegevens bijgehouden: klanten, leveranciers, 
verkoopdocumenten, e.d. Voor het beheer van deze gegevens maakt Venice 
gebruikt van een krachtig programma, nl. Pervasive.SQL. Op elke pc waar 
men Venice installeert of activeert, wordt dit programma standaard 
geïnstalleerd (als service), samen met het Pervasive ODBC
stuurprogramma. 

Als u Venice-data wil bijhouden op een centrale server, dan moet u daar 
Venice installeren of activeren en daarna het hoofdmenu eens opstarten. Dit 
kan echter alleen maar op een Windows-server. 

Als er 6 of meer simultane Venice-gebruikers zijn, dan kunt u overwegen om 
het beheer van de data op de server te laten gebeuren door een 
zogenaamde server-engine. Deze server-engine van Pervasive moet u 
apart aanschaffen. Ze is beschikbaar voor Windows (32- en 64
Linux. 

Meer informatie vindt u in de helpteksten via index Gegevensbeheer
Pervasive.SQL. 

 

In Venice worden heel wat gegevens bijgehouden: klanten, leveranciers, 
verkoopdocumenten, e.d. Voor het beheer van deze gegevens maakt Venice 

. Op elke pc waar 
dit programma standaard 

geïnstalleerd (als service), samen met het Pervasive ODBC-

data wil bijhouden op een centrale server, dan moet u daar 
Venice installeren of activeren en daarna het hoofdmenu eens opstarten. Dit 

gebruikers zijn, dan kunt u overwegen om 
het beheer van de data op de server te laten gebeuren door een 

engine van Pervasive moet u 
en 64-bit) en voor 

Gegevensbeheer, 
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7. TOT SLOT 

In de vorige hoofdstukken hebben we de voornaamste activiteiten van Venice 

overlopen zodat u als gebruiker 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 uitgebreide helpteksten voorzien, die u met F1 

kunt consulteren. Deze helpteksten geven een duidelijke uitleg bij alle 

programmaonderdelen. Bovendien zal u veel tips krijgen die het gebruiksgemak 

aanzienlijk vergroten. 

 

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

7.1. 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 wanneer alle modules afgesloten zijn, 

verdwijnt het ook zelf. U kan ook vanuit het hoofdmenu alle opgestarte modules 

laten afsluiten. Druk daartoe in het hoofdmenu op de Venice knop

Afsluiten modules. 

 

In de vorige hoofdstukken hebben we de voornaamste activiteiten van Venice 

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 

tukken 

Als u de schermafbeeldingen aandachtig hebt bekeken, hebt u ongetwijfeld 

gemerkt, dat er heel wat zaken zijn die we in deze inleiding niet besproken 

voorzien, die u met F1 

unt consulteren. Deze helpteksten geven een duidelijke uitleg bij alle 

krijgen die het gebruiksgemak 

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, 

t het hoofdmenu alle opgestarte modules 

Venice knop en kies 
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Een module waar nog een dialoogvenster actief is, zal niet worden afgesloten, 

 

Een module waar nog een dialoogvenster actief is, zal niet worden afgesloten, 



Snel van start gaan met Venice – Tools  
 

maar komt op de voorgrond. Zo hebt u de gelegenheid eventuele input op te 

slaan en het dialoogvenster te sluiten. 

 

gelegenheid eventuele input op te 
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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 goed om zelf iets in te 

tikken in het pakket. Daarbij zullen deze intikvoorbeelden zeker een leerrijk 

hulpmiddel zijn. 

8.1. STARTEN 

8.1.1. Aanmelden 
Na het opstarten van Venice geeft u uw naam en uw initialen op.

 

 

 

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. 

een bepaald hoofdstuk hebt gelezen, is het goed om zelf iets in te 

tikken in het pakket. Daarbij zullen deze intikvoorbeelden zeker een leerrijk 

Na het opstarten van Venice geeft u uw naam en uw initialen op.  
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Geef als initialen de eerste letter van uw voornaam op gevolgd door de eerste 2 

letters van uw familienaam. 

Tik uw voornaam en familienaam in. 

Tik uw functie in binnen het bedrijf. 
Druk op OK. 

 

Het programma vraagt nog expliciet of deze gebruiker mag aangemaakt

 

 

als initialen de eerste letter van uw voornaam op gevolgd door de eerste 2 

Het programma vraagt nog expliciet of deze gebruiker mag aangemaakt worden: 
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Antwoord Ja. 

 

Als het pakket nog niet geregistreerd is, zal het programma dat mee

Wanneer u deze mededeling krijgt, dan drukt u op de knop OK

 
Druk op de knop OK. Het hoofdmenu verschijnt en u bent klaar voor de 

volgende stap. 

8.1.2. Aanmaken dossier 
Wanneer er nog geen dossiers aanwezig zijn, zal Venice u een scherm tonen 

met wat u precies moet doen. 

Voor de creatie van een dossier moet eerst duidelijk zijn in welke dossierkast het 

dossier moet aangemaakt worden. Kies dus eerst de Standaard 

 

Als het pakket nog niet geregistreerd is, zal het programma dat mee-delen. 

OK. 

. Het hoofdmenu verschijnt en u bent klaar voor de 

Wanneer er nog geen dossiers aanwezig zijn, zal Venice u een scherm tonen 

Voor de creatie van een dossier moet eerst duidelijk zijn in welke dossierkast het 

Standaard dossierkast. 
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Verplaats het bovenstaande scherm zodat het hiërarchisch overzicht zichtbaar 

wordt. 
Klik in het hiërarchisch overzicht Standaard dossierkast aan om het item te 

selecteren. 
Kies in het tabblad Beheer de groep Dossier en kies als opdracht 

met de rechtermuisknop Standaard dossierkast aan en kies in het popup

voor Dossier nieuw... 

 

 
 

Bovenaan in het dialoogvenster ziet u het pad van de dossierkast waartoe het 

nieuwe dossier zal behoren. Naast Map geeft u de naam op van een nieu

map waarin de dossiergegevens moeten worden bewaard. Deze naam zal 

verschijnen binnen bijvoorbeeld Verkenner. En daarna noteert u de logische 

naam voor het dossier. Daarmee wordt het dossier voorgesteld in Venice.

Tik in: 
Map:   UNIT4 C-Logic  

Naam:   UNIT4 C-Logic  

 

Verplaats het bovenstaande scherm zodat het hiërarchisch overzicht zichtbaar 

aan om het item te 

en kies als opdracht Nieuw of klik 

aan en kies in het popup menu 

 

Bovenaan in het dialoogvenster ziet u het pad van de dossierkast waartoe het 

geeft u de naam op van een nieuwe 

map waarin de dossiergegevens moeten worden bewaard. Deze naam zal 

verschijnen binnen bijvoorbeeld Verkenner. En daarna noteert u de logische 

naam voor het dossier. Daarmee wordt het dossier voorgesteld in Venice. 
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Druk op OK. 

Activeer en sluit nu het scherm met de titel UNIT4 C-Logic - Geen dossiers

voorgestelde acties zijn nu immers uitgevoerd. 

 

Ondertussen is er na de aanmaak van een dossier een nieuw scherm 

verschenen dat u inlicht over wat daarna moet gebeuren. Naarmate u een 

bepaalde actie hebt uitgevoerd, kruist u de taak aan.  

 

 

Het eerste wat nu moet gebeuren is het invullen van de verplichte parameters

8.1.3. Invullen parameters 
Verplaats het scherm met de titel Standaard dossierkast – UNIT

zodat het hiërarchisch overzicht en het menu bereikbaar zijn. 

 

Geen dossiers. Alle 

Ondertussen is er na de aanmaak van een dossier een nieuw scherm 

daarna moet gebeuren. Naarmate u een 

 

Het eerste wat nu moet gebeuren is het invullen van de verplichte parameters. 

UNIT4 C-Logic N.V. 
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Selecteer in het overzicht het dossier UNIT4 C-Logic. 

Selecteer het tabblad Basisgegevens en vervolgens de groep 

tenslotte de opdrachten Instellingen en Parameters. De parametermodule start 

op. 

 

De parameters zijn voorgesteld in een hiërarchisch overzicht. De parameters die 

u verplicht moet invullen, zijn voorafgegaan door een uitroepteken. 

 
 

Geef eerst op welke opties actief zijn binnen dit dossier. 

 

 

en vervolgens de groep Algemeen. Kies 

De parametermodule start 

De parameters zijn voorgesteld in een hiërarchisch overzicht. De parameters die 

u verplicht moet invullen, zijn voorafgegaan door een uitroepteken.  
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Selecteer in het overzicht Opties en dubbelklik op dit item. 

Zorg ervoor dat er geen opties zijn aangekruist.  
Druk op OK. 

 

Vul dan de algemene parameters aan.  

 
Selecteer in het overzicht Algemeen, Basisoptie, Parameters. In de groep 

Parameters kiest u dan Wijzigen... of u drukt Ctrl+E. U kan ook gewoon 

dubbelklikken op het geselecteerde item. 

 

 

 

. In de groep 

of u drukt Ctrl+E. U kan ook gewoon 
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Het programma stelt standaard waardes voor die geldig zijn voor het voeren van 

een Belgische dossier in EUR. Voor deze intikvoorbeelden laat u ook het gebruik 

van het blanco dagboek toe. 

 

Selecteer het tabblad Andere door er op te klikken of met de toetsencombinatie 

Alt+A. 
Kruis de parameter Blanco dagboek toelaten aan. 

 

Het programma stelt standaard waardes voor die geldig zijn voor het voeren van 

een Belgische dossier in EUR. Voor deze intikvoorbeelden laat u ook het gebruik 

door er op te klikken of met de toetsencombinatie 
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Druk op OK. 

Het programma verwittigt ons dat de munt, de kleinste eenheid en het aantal 

decimalen niet meer kunnen gewijzigd worden. Ga akkoord en druk nogmaals 
op OK. 

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

 

Het hoofdmenu komt naar voor. 
In het infoscherm met hoofding Standaard Dossierkast – UNIT4

aan dat de parameters ingevuld zijn. 

 

 

8.1.4. Invullen firmagegevens 
Na het invullen van de parameters vult u de firmagegevens aan.

 
Selecteer in het tabblad Basisgegevens de groep Algemeen en kies de 

opdrachten Instellingen, Firmagegevens.  

In het dialoogvenster wordt reeds onmiddellijk 'UNIT4 C-Logic

firmanaam. 

Tik nu de volgende gegevens in: 
Straat en nummer:   Rijselstraat 247 

Postcode:    8200 

 

Het programma verwittigt ons dat de munt, de kleinste eenheid en het aantal 

akkoord en druk nogmaals 

UNIT4 C-Logic  kruist u 

Na het invullen van de parameters vult u de firmagegevens aan. 

en kies de 

Logic.' voorgesteld als 
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Wanneer u Tab drukt, gaat het programma op zoek naar een gemeente met de 

postcode '8200'. Maar er zijn meerdere gemeenten met deze postcode. Daarom 

start een zoeklijst waarin u de gewenste gemeente kan kiezen. 

(Brugge)' is alfabetisch de eerste gemeente die in aanmerking komt. Daarom is 

ze ook geselecteerd. U moet echter 'Sint-Michiels' hebben.  
Klik op de lijn met 'Sint-Michiels'.Druk in de zoeklijst op OK. Automatisch worden 

de gemeente, de landcode en de landnaam ingevuld. 

 

Tik nu in: 
Telefoon:    050-39.13.36 

Fax:     050-39.17.38 

Ondernemingsnummer:  427604308 

(Uw ingave wordt automatisch omgezet in 'BE 0427.604.308'.)
RPR:     Brugge 

 

Wanneer u Tab drukt, gaat het programma op zoek naar een gemeente met de 

. Maar er zijn meerdere gemeenten met deze postcode. Daarom 

start een zoeklijst waarin u de gewenste gemeente kan kiezen. 'Sint-Andries 

te gemeente die in aanmerking komt. Daarom is 

. Automatisch worden 

.) 
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Bankrekening 1:   363082323334 

(Uw ingave wordt automatisch omgezet in 'BE 363-0823233-34

overeenkomstige BIC-code wordt ingevuld.) 

 

U heeft nu de voornaamste firmagegevens ingebracht. 

 

Druk Ctrl+S om de wijzigingen te bewaren. 

Druk Alt+F4 om de module te verlaten. Het hoofdmenu komt op de voorgrond.

In het infoscherm met hoofding 'Standaard Dossierkast –UNIT4

aan dat ook de firmagegevens ingevuld zijn.  

8.1.5. Aanmaken dagboeken 
In de volgende stap maakt u enkele dagboeken aan. U start de dagboekmodule 

op. 

 

Kies het tabblad Basisgegevens en vervolgens de groep Algemeen

opdracht Dagboeken op. 

Voor elk dagboek kunnen omschrijvingen in 4 talen worden bijgehouden. Wij 

hebben genoeg aan één omschrijving. 

 
Klik op de Venice knop en kies in het menu Instellingen, Parameters

 

34' en de 

Druk Alt+F4 om de module te verlaten. Het hoofdmenu komt op de voorgrond. 

UNIT4 C-Logic' kruist u 

In de volgende stap maakt u enkele dagboeken aan. U start de dagboekmodule 

Algemeen. Start de 

Voor elk dagboek kunnen omschrijvingen in 4 talen worden bijgehouden. Wij 

Instellingen, Parameters. 
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Kruis Frans af, zodat alleen Nederlands aangekruist is. 

Druk op OK. 

 

Creëer 4 dagboeken, namelijk één voor aankoopfacturen, één voor 

aankoopcreditnota's, één voor verkoopfacturen en één voor verkoopcreditnota's. 

Begin met de creatie van het dagboek voor aankoopfacturen. 

 

Druk Ctrl+N om een nieuw dagboek te creëren. 
In het veld Type kiest u Aankoop. Het intikken van de letter 'A'

maar dan ziet u niet wat er allemaal in de keuzelijst staat. 

Tik in: 
Code:    FAC 

Naam Nederlands:  Aankoopfacturen 

Bij het veld Toegelaten voor: kruist u Facturen aan en Creditnota's

 

Creëer 4 dagboeken, namelijk één voor aankoopfacturen, één voor 

aankoopcreditnota's, één voor verkoopfacturen en één voor verkoopcreditnota's. 

 

' zou ook volstaan, 

Creditnota's en 
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Overbrengingen kruisen we af. 

 
Druk op de knop Sluiten. 

 

Maak nu een dagboek aan voor aankoopcreditnota's. 

 

Druk Ctrl+N om een nieuw dagboek te creëren. 
In het veld type kiest u opnieuw Aankoop. 

Tik in: 
Code:    CRE 

Naam Nederlands:  Aankoopcreditnota's 

Bij het veld Toegelaten voor: kruist u Creditnota's aan en Facturen

Overbrengingen kruist u af. 

Druk op de knop Sluiten. 

 

Voor de creatie van de verkoopdagboeken zal u de aankoopdagboeken 

dupliceren en aanpassen. 

 

Klik in het werkblad op een willekeurige kolom van de lijn met het dagboek voor 

de aankoopfacturen. 

Druk Ctrl+U om te dupliceren. Het dialoogvenster start op. 

Pas de gegevens aan: 
Type:    Verkoop 

Naam Nederlands:  Verkoopfacturen 

Druk op de knop Sluiten om de gegevens op te slaan. 

Klik in het werkblad op een willekeurige kolom van de lijn met het dagboek voor 

de aankoopcreditnota's. 

Druk Ctrl+U om te dupliceren. 

 

 

Facturen en 

Voor de creatie van de verkoopdagboeken zal u de aankoopdagboeken 

lad op een willekeurige kolom van de lijn met het dagboek voor 

Klik in het werkblad op een willekeurige kolom van de lijn met het dagboek voor 
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Pas de gegevens in het dialoogvenster aan: 
Type:    Verkoop 

Naam Nederlands:  Verkoopcreditnota's 

Druk op de knop Sluiten om de gegevens op te slaan. 

Druk Alt+F4 om de module af te sluiten. 

 

Het hoofdmenu komt naar voor. 

 
In het infoscherm met hoofding Standaard Dossierkast –UNIT4

aan dat de nodige dagboeken aangemaakt zijn. 

Aangezien alle acties voor het opstarten van dit dossier nu uitgevoerd zijn, 

u het infoscherm. 

8.2. INGEVEN BASISGEGEVEN

8.2.1. Het dialoogvenster 
Het merendeel van de input zal gebeuren in dialoogvensters. Als voorbeeld 

nemen we het dialoogvenster voor de ingave van klantengegevens.

 

Start de module Klanten. 

 

In het hoofdmenu kiest u via het tabblad Basisgegevens, groep 

optie Klanten op.  

 

In het lege werkblad start u het dialoogvenster. 

 

Klik op de knop Nieuw of druk Ctrl+N. Er verschijnt een dialoogvenster waarmee 

u een klantenfiche aanmaakt. Tik in het dialoogvenster de firmanaam in:
Firmanaam:    A.R.P. NV 

 

UNIT4 C-Logic kruist u 

Aangezien alle acties voor het opstarten van dit dossier nu uitgevoerd zijn, sluit 

INGEVEN BASISGEGEVENS 

Het merendeel van de input zal gebeuren in dialoogvensters. Als voorbeeld 

ve van klantengegevens. 

, groep Algemeen de 

dialoogvenster waarmee 

u een klantenfiche aanmaakt. Tik in het dialoogvenster de firmanaam in: 
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Navigeer met de Tab-toets of met de Enter-toets van het numeriek klavier naar 
het veld Groep. Daar is een zoektabel voorhanden. 

In het veld Groep drukt u Ctrl+F6 of drukt u de zoekknop in rechts van het veld.

 

Vul nu eerst de zoektabel aan zodat de verschillende mogelijkheden voor het 

gegeven Klantengroep beschikbaar zijn bij creatie van de andere klantenfiches.

 
Tik in het onderste veld: Groot en druk op de knop Toevoegen. Het woord 

wordt in de lijst opgenomen. 

Tik nu in het onderste veld: Detail en druk Alt+T (op de knop 

deze letter immers onderstreept). 'Detail' wordt toegevoegd aan de lijst.
Tenslotte tikt u 'Particul.' in en drukt u Alt+T. Er staan nu 3 waardes in de 

lijst. 

 

toets van het numeriek klavier naar 

drukt u Ctrl+F6 of drukt u de zoekknop in rechts van het veld. 

Vul nu eerst de zoektabel aan zodat de verschillende mogelijkheden voor het 

beschikbaar zijn bij creatie van de andere klantenfiches. 

en druk op de knop Toevoegen. Het woord 

en druk Alt+T (op de knop Toevoegen is 

wordt toegevoegd aan de lijst. 
en drukt u Alt+T. Er staan nu 3 waardes in de 
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Selecteer de waarde 'Detail' en druk op de knop OK. De waarde wordt 

overgenomen in het veld Groep. 

 

Vul nu de rest van de klantenfiche aan. 

  

Vul de volgende gegevens aan: 
Adresformule:    t.a.v. de heer  

(Om deze waarde toe te voegen aan de zoektabel, drukt u Ctrl+F6. Binnen het 
dialoogvenster van de zoektabel klikt u dan op de knop Toevoegen
Contactpersoon:   Marcel Coolen 

Straat en nummer:  Rodestraat 14 

Postcode:    1081 

(Automatisch worden de gemeente, de landcode en de landnaam ingevuld.)
Druk op de knop Opslaan of druk Ctrl+S. De fiche wordt ingeschreven en het 

dialoogvenster staat klaar voor de ingave van een nieuwe klantenfiche.

 

Maak nu een tweede fiche aan. 

 

Geef nu de volgende gegevens in: 
Firmanaam:   123-winkel (Gent) 

Groep:    Groot 

(Druk Ctrl+F6 en neem de waarde 'Groot' over uit de zoektabel.)
Adresformule:   t.a.v. mevrouw 

(Om deze waarde toe te voegen aan de zoektabel, drukt u Ctrl+F6. Binnen het 
dialoogvenster van de zoektabel klikt u dan op de knop Toevoegen

 

Geef nu de volgende gegevens in: 
Contactpersoon:  Evelyne Corthals 

Geslacht:   Vrouw (intikken van 'V' is voldoende)

Straat en nummer:  Veldstraat 25 

 

. De waarde wordt 

(Om deze waarde toe te voegen aan de zoektabel, drukt u Ctrl+F6. Binnen het 
Toevoegen.)  

gemeente, de landcode en de landnaam ingevuld.) 
of druk Ctrl+S. De fiche wordt ingeschreven en het 

dialoogvenster staat klaar voor de ingave van een nieuwe klantenfiche. 

over uit de zoektabel.) 

(Om deze waarde toe te voegen aan de zoektabel, drukt u Ctrl+F6. Binnen het 
Toevoegen 

is voldoende) 
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Postcode:   9000 

(Automatisch worden de gemeente, de landcode en de landnaam ingevuld.)
Ondernemingsnummer:  BE 0477310274 

RPR:     Gent 

(Wanneer de klant een ondernemingsnummer heeft, maar u kent het nog niet, 
dan geeft u BE ? op. Voor klanten die geen ondernemingsnummer hebben 

noteert u BE -.) 

U bewaart de gegevens met Ctrl+S. 

 

De derde fiche is ook voor een '123-winkel'. Om gegevens van de vorige fiche te 

recupereren dupliceert u deze fiche. 

 

Onderbreek de input met Ctrl+O. Het programma toont de laatst ingegeven fiche 

in kijkmodus. 

Druk Ctrl+U. U krijgt een nieuwe fiche voorgesteld die reeds volledig ingevuld is 

met de gegevens van de vorige fiche 

Pas de firmanaam aan: 
Firmanaam:   123-winkel (Brugge) 

Druk Alt+A om het tabblad Adres te activeren. 

Verander de adresgegevens: 
Contactpersoon:  Anja Vanlerberghe 

Straat en nummer:  Regenbooglaan 52 

Postcode:   8000 

(Omdat er meerdere gemeentes zijn met postcode 8000, start het programma 

een zoeklijst. Daarin kan u de juiste gemeente selecteren. De gemeente die we 
zoeken staat toevallig bovenaan. U mag dus gewoon op de OK

 

 

te, de landcode en de landnaam ingevuld.) 

(Wanneer de klant een ondernemingsnummer heeft, maar u kent het nog niet, 
op. Voor klanten die geen ondernemingsnummer hebben 

winkel'. Om gegevens van de vorige fiche te 

Onderbreek de input met Ctrl+O. Het programma toont de laatst ingegeven fiche 

een nieuwe fiche voorgesteld die reeds volledig ingevuld is 

(Omdat er meerdere gemeentes zijn met postcode 8000, start het programma 

de juiste gemeente selecteren. De gemeente die we 
OK knop drukken). 
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U verandert nog de volgende gegevens: 
Ondernemingsnummer:  BE 0475619605 

RPR:     Brugge 

U bewaart de gegevens en verlaat tegelijkertijd het dialoogvenster door te 
drukken op de knop Sluiten. 

 

 

U bewaart de gegevens en verlaat tegelijkertijd het dialoogvenster door te 
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8.2.2. Het werkblad 
Hoewel het dialoogvenster wellicht het meest gebruikt zal worden voor ingave 

van nieuwe gegevens, biedt het werkblad interessante mogelijkheden voor 

specifieke selecties en bulkaanpassingen. 

 

Begin met de creatie van een bepaalde selectie. Geef eerst op 

de selectie mogen voorkomen. 

 

Start opnieuw de module Klanten op. 
Kies in de groep Selectie de actie Toevoegen selectie of druk Ctrl+T.
Geef als naam Groothandel op. 

 

 

aloogvenster wellicht het meest gebruikt zal worden voor ingave 

van nieuwe gegevens, biedt het werkblad interessante mogelijkheden voor 

Begin met de creatie van een bepaalde selectie. Geef eerst op welke fiches in 

of druk Ctrl+T. 
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Selecteer de volgorde 'Groep'. Als begrenzing voor groep geeft u als begin

eindwaarde Groot in.Druk op de OK knop of op de Enter-toets van het gewone 

klavier om de selectie te bewaren. De selectie wordt onmiddellijk toegepast. 

Onderaan ziet u een aanduiding dat er een begrenzing is ingesteld voor het 

werkblad. 
 

 

 

Als begrenzing voor groep geeft u als begin- en 

toets van het gewone 

klavier om de selectie te bewaren. De selectie wordt onmiddellijk toegepast. 

een aanduiding dat er een begrenzing is ingesteld voor het 
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Na de selectie van fiches kan u de veldkeuze aanpassen. Voor deze selectie 

heeft u nl. genoeg aan enkele velden, nl. firmanaam, groep, straat, postcode, 

gemeente, telefoon 1 en contactpersoon. 

 

Kies in de groep Kolommen de knop Beheren. 

In het overzicht Af te beelden velden selecteert u Klant.Nummer

de knop met de pijl naar links . Het veld verdwijnt uit het overzicht.
Herhaal de vorige actie voor de velden Klant.Subnummer, Klant.Alias

Klant.Ondernemingsnummer, Klant.Status omschr. en Klant.Datum laatste 

gebruik. 

Selecteer het veld Klant.Contactpersoon en druk op de knop met de pijl naar 

onder tot het veld helemaal achteraan staat. 

Druk op OK. De kolommen in het werkblad worden aangepast.

 

 

ches kan u de veldkeuze aanpassen. Voor deze selectie 

heeft u nl. genoeg aan enkele velden, nl. firmanaam, groep, straat, postcode, 

Klant.Nummer en drukt u op 

de knop met de pijl naar links . Het veld verdwijnt uit het overzicht. 
Klant.Alias, 

Klant.Datum laatste 

en druk op de knop met de pijl naar 

Druk op OK. De kolommen in het werkblad worden aangepast. 
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Met de muis kan u de breedte van de kolommen beter afstemmen op de inho

 

Positioneer de muis op de scheiding tussen de kolomtitels Firmanaam

(1). De cursor verandert in een verticale streep met aan weerszijden een pijl.

Op dat moment drukt u de linkermuisknop in en terwijl u die ingedrukt houdt, 
sleept u de kolomscheiding naar links totdat de kolom voor Firmanaam

voldoende breed is. Dan laat u de muisknop los. 

U herhaalt de vorige actie voor alle volgende kolommen, totdat alle gegevens 

netjes in het scherm te zien zijn. 

In het werkblad kunt u ook de kolommen verplaatsen. Zet het veld 

Contactpersoon naast Firmanaam. 

 

Selecteer de kolom Contactpersoon door éénmaal de kolomtitel aan te klikken.

Positioneer de muis nogmaals op de kolomtitel Contactpersoon

linkermuisknop in. 

Terwijl u de linkermuisknop ingedrukt houdt, sleept u de muis naar links. U ziet 

een rode verticale lijn verschijnen tussen de kolommen. Dit is de plaats waar de 

geselecteerde kolom zal tussengevoegd worden wanneer u de muisknop loslaat. 

 

 

Met de muis kan u de breedte van de kolommen beter afstemmen op de inhoud. 

Firmanaam en Groep 

. De cursor verandert in een verticale streep met aan weerszijden een pijl. 

Op dat moment drukt u de linkermuisknop in en terwijl u die ingedrukt houdt, 
Firmanaam juist 

U herhaalt de vorige actie voor alle volgende kolommen, totdat alle gegevens 

verplaatsen. Zet het veld 

door éénmaal de kolomtitel aan te klikken. 

Contactpersoon en druk de 

ingedrukt houdt, sleept u de muis naar links. U ziet 

een rode verticale lijn verschijnen tussen de kolommen. Dit is de plaats waar de 

geselecteerde kolom zal tussengevoegd worden wanneer u de muisknop loslaat. 
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Wanneer deze lijn verschijnt tussen de kolommen Firmanaam

u de muisknop los. 

 

 

In het werkblad kunt u ook nog de rijhoogte bijsturen van de titel en van de 

andere lijnen. In- en uitzoomen is eveneens mogelijk. 

 

Selecteer uiterst links de horizontale scheidingslijn tussen de kolomtitels en de 

eerste gegevenslijn. De cursor verandert in een horizontale streep met aan 

weerszijden een pijltje. 

Op dat moment drukt u de linkermuisknop in en terwijl u die ingedrukt houdt, 

sleept u de scheiding wat naar onder zodat de rijhoogte voor de kolomtitels 

verdubbeld is. Dan laat u de muisknop los. 

U herhaalt deze actie met de horizontale scheidingslijn tussen de eerste en de 

tweede gegevenslijn. Maak de rijhoogte voor de gegevenslijnen bijvoorbeeld 50 

% groter. 

 

Firmanaam en Groep (1) laat 

 

In het werkblad kunt u ook nog de rijhoogte bijsturen van de titel en van de 

kolomtitels en de 

eerste gegevenslijn. De cursor verandert in een horizontale streep met aan 

Op dat moment drukt u de linkermuisknop in en terwijl u die ingedrukt houdt, 

de kolomtitels 

U herhaalt deze actie met de horizontale scheidingslijn tussen de eerste en de 

tweede gegevenslijn. Maak de rijhoogte voor de gegevenslijnen bijvoorbeeld 50 
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Het werkblad laat ook toe om rechtstreeks wijzigingen in de fiches aan te 

brengen. Daartoe moet het werkblad eerst in wijzigmodus gezet worden.

 

Kies in het tabblad Start de groep Selectie en druk op de knop Wijzigbaar (

Ctrl+W). De gegevenslijnen verschijnen nu in wijzigmodus. 
Klik in het veld Telefoon 1 voor de eerste gegevenslijn. 
Tik in:     09-123.45.67 

Druk op de toets met pijltje neer. U staat nu in het veld Telefoon 1

tweede gegevenslijn. Ondertussen is de kleur van de eerste lijn veranderd naar 

blauw. Dit is een aanduiding dat u een gegeven van deze lijn gewijzigd 
Tik in:     050-12.34.56 

Druk op de toets met pijltje op. Beide lijnen staan nu in het blauw.

 

echtstreeks wijzigingen in de fiches aan te 

brengen. Daartoe moet het werkblad eerst in wijzigmodus gezet worden. 

op de knop Wijzigbaar (  of 

Telefoon 1 voor de 

lijn veranderd naar 

een gegeven van deze lijn gewijzigd hebt. 

Druk op de toets met pijltje op. Beide lijnen staan nu in het blauw. 
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In beide fiches is het eerste telefoonnummer nu ingevuld. 

 

Druk op Ctrl+W om de wijzigmodus van het werkblad ongedaan te maken.

 

Tenslotte nog iets over het gebruik van een filter in een selectie. Stel dat u het 

overzicht van groothandelaars wil beperken tot die van West-Vlaanderen. 

Daartoe maakt u een filter op postcode. De postcode moet groter of gelijk zijn 

aan '8000' en kleiner dan '9000'. 

 

Selecteer in het tabblad Start de groep Selectie. Druk op de knop 

wijzigen (   of Ctrl+Q).  

In het dialoogvenster Selectie - Wijzigen kruist u in de groep Filter

aan. 
Klik vervolgens op de knop Nieuw om een filter aan te maken.

Geef de titel van de filter op: 
Tik in:     West-Vlaanderen  

Druk Alt+V om de lijst met veldnamen te activeren. 
Kies het veld Postcode en dubbelklik erop. In de uitdrukking verschijnt 

@CST.PostalCode. 

 

k op Ctrl+W om de wijzigmodus van het werkblad ongedaan te maken. 

Tenslotte nog iets over het gebruik van een filter in een selectie. Stel dat u het 

Vlaanderen. 

code. De postcode moet groter of gelijk zijn 

. Druk op de knop Selectie 

Filter het veld Actief 

om een filter aan te maken. 

en dubbelklik erop. In de uitdrukking verschijnt 
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Druk nu op de knop >=. Dit symbool wordt aan de uitdrukking toegevoegd.
Tik nu in:    "8000". 

 

 

 

. Dit symbool wordt aan de uitdrukking toegevoegd. 
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Druk op de knop && met als knopinfo En. Dit symbool wordt aan de uitdrukking 

toegevoegd. 
Dubbelklik nogmaals op het veld Postcode.  

Druk op de knop <. 
Tik nu in:    "9000". 

Druk OK om de filter te bewaren en druk nogmaals OK om de selectie te 

bewaren. 

 

De filter wordt onmiddellijk toegepast. Onderaan ziet u een aanduiding dat er 

een filter toegepast is in het werkblad. 

 

 

Keer terug naar de volledige lijst en herstel de oorspronkelijke hoogte van de 

lijnen in het werkblad. 

 

Klik dubbel op de horizontale scheidingslijn tussen de kolomtitels en de eerste 

gegevenslijn. De oorspronkelijke rijhoogtes worden hersteld. 
Kies in de groep Selectie in de neerklaplijst voor de selectie Firmanaam

8.3. AANMAAK BOEKJAAR 
Vooraleer u boekhouddocumenten, facturatiedocumenten of een jaarrekening 

kunt opstellen, moet u een boekjaar aanmaken. 

 

Activeer het hoofdmenu via Ctrl+Spatiebalk. 
In het hoofdmenu selecteert u via het tabblad Beheer, groep Boekjaar

actie Nieuw. 

 

 

. Dit symbool wordt aan de uitdrukking 

Druk OK om de filter te bewaren en druk nogmaals OK om de selectie te 

De filter wordt onmiddellijk toegepast. Onderaan ziet u een aanduiding dat er 

 

Keer terug naar de volledige lijst en herstel de oorspronkelijke hoogte van de 

Klik dubbel op de horizontale scheidingslijn tussen de kolomtitels en de eerste 

Firmanaam. 

Vooraleer u boekhouddocumenten, facturatiedocumenten of een jaarrekening 

Boekjaar, voor de 
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Tik in: 
Map: 2xxx (waarbij u 2xxx vervangt door het huidige 

kalenderjaar) 

Vanaf : 01/01/2xxx Tot en met: 31/12/2xxx 

Druk op OK. 

8.4. AFDRUKKEN 
Het gebruik van de verschillende afdrukken is vrij eenvoudig. Toch loont het de 

moeite om enkele afdrukken eens van naderbij te bekijken.  

8.4.1. Afdruk klanten 
Activeer in de taakbalk opnieuw de module Klanten. (tabblad Basisgegevens

groep Algemeen, knop Klanten) 

Druk op de Venice knop en kies Afdrukken, Fiches…. U ziet het dialoogvenster 

voor de afdrukinstellingen. 
 

 

 

2xxx (waarbij u 2xxx vervangt door het huidige 

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

Basisgegevens, 

…. U ziet het dialoogvenster 
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De inhoud van het werkblad is in bijna alle gevallen bepalend voor de inhoud 

van de afdruk. Dit betekent dat begrenzing en de filter die ingesteld zijn in het 

werkblad, normaal ook gelden voor de afdruk. 

 

De inhoud van het werkblad is in bijna alle gevallen bepalend voor de inhoud 

ingesteld zijn in het 
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Alle afdrukken kunnen naar het scherm, de printer of een tekstbestand gestuurd 

worden.  

 

Kies voor Afdrukvoorbeeld op scherm en druk op OK. 

 

Alle afdrukken kunnen naar het scherm, de printer of een tekstbestand gestuurd 
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In het afdrukvoorbeeld zijn heel wat hulpmiddelen beschikbaar om de afdruk 

grondig te bekijken. 

 

Hou de Ctrl-toets ingedrukt. De muiscursor verandert. 

Positioneer de muis nu net onder het klantnummer, klik op de linkermuisknop 

en laat de Ctrl-toets los. Er verschijnt een rode horizontale lijn. Deze he

gegevens die nogal ver uit elkaar staan, beter te consulteren. 

. 

 

Druk op de linkermuisknop om in te zoomen 

Druk op de rechtermuisknop om terug uit te zoomen. 

Druk op de knop PgDn om de volgende pagina te zien. 

Druk op de knop PgUp om terug te keren naar de vorige pagina. 

 

U kunt normaal tot 8 pagina's terug bladeren. 

  

Stel dat u aan iemand één of meer pagina's van uw afdruk wil e

 

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

afdruk is als bijlage opgenomen. De mail moet nog aangevuld worden met een 

e-mail-adres en met wat verklarende tekst. 

 

en beschikbaar om de afdruk 

, klik op de linkermuisknop  

toets los. Er verschijnt een rode horizontale lijn. Deze helpt u om 

 

 

om terug te keren naar de vorige pagina.  

Stel dat u aan iemand één of meer pagina's van uw afdruk wil e-mailen. 

programma start op. De 

ge opgenomen. De mail moet nog aangevuld worden met een 
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Geef het e-mail-adres op. 

Zorg voor een inleiding en noteer het volgende: 
Geachte heer 

Hierbij het gevraagde afdrukvoorbeeld. 

 

 

Druk op Esc om de mail toch niet te versturen. Eventueel kunt u de mail aan 

uzelf richten om het uit te proberen. 
Verlaat het afdrukvoorbeeld via de knop Sluiten (laatste knop in de 

knoppenbalk) 

8.4.2. Afdrukken van het werkblad 
In alle modules waar een werkblad gebruikt wordt, is het mogelijk om een afdruk 

van dat werkblad te maken. Dat kan het volledige werkblad zijn of slechts een 

selectie van enkele kolommen of rijen. 

 

 

 

om de mail toch niet te versturen. Eventueel kunt u de mail aan 

(laatste knop in de 

rdt, is het mogelijk om een afdruk 

van dat werkblad te maken. Dat kan het volledige werkblad zijn of slechts een 
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Verplaats de muiscursor naar de kolom met de lijnaanduider, d.i.
eerste kolom (nl. Firmanaam). De cursor verandert in een zwarte pijl die naar 

rechts wijst. 

Klik met de linkermuisknop in de kolom met de lijnaanduider op de eerste lijn 

(d.i. de lijn met firmanaam '123-winkel (Brugge)') en hou deze ingedrukt.

Sleep de muiscursor tot aan de tweede lijn (d.i. de lijn met firmanaam 

winkel (Gent)'. 

 

 
Druk op Ctrl+K voor een afdrukvoorbeeld of druk op de Venice knop

Afdrukken, Afdrukvoorbeeld. 

Blader verder tot aan de laatste pagina. 

 

Wanneer de kolommen niet allemaal op één blad kunnen, worden ze na elkaar 

afgedrukt. U kunt dan de pagina's naast elkaar leggen om zo het werkblad op 

papier samen te stellen. 

 

Verlaat het afdrukvoorbeeld via de knop Sluiten (laatste knop in de 

knoppenbalk).  

 

 

Verplaats de muiscursor naar de kolom met de lijnaanduider, d.i. nog vóór de 
). De cursor verandert in een zwarte pijl die naar 

Klik met de linkermuisknop in de kolom met de lijnaanduider op de eerste lijn 

) en hou deze ingedrukt. 

lijn (d.i. de lijn met firmanaam '123-

 

Venice knop en kies 

worden ze na elkaar 

afgedrukt. U kunt dan de pagina's naast elkaar leggen om zo het werkblad op 

(laatste knop in de 
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8.5. REGISTRATIE NIET VERGETEN?
Na de installatie van Venice beschikt u over een volledig functioneel programma. 

Het is echter beperkt tot 50 documenten en/of 200 boekingen en het is ook 

slechts 90 dagen operationeel. 

Om deze beperkingen op te heffen is het nodig dat u zich als gebruiker bij 

UNIT4 C-Logic registreert. Vanaf de officiële registratie geniet u gratis 

ondersteuning via e-mail of fax (maximum 6 uur per jaar) en kunnen wij u op de 

hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen. 

 

Officieel aangekochte pakketten zijn voorzien van een serienummer dat u in de

Venice doos terugvindt. Bewaar dit nummer goed, want zonder kan u uw pakket 

niet geldig registreren. 

 

Het registreren zelf is helemaal niet moeilijk. Bij het opstarten van Venice 

Boekhouding drukt u op de knop Aanvragen. Bent u al in het hoofdmenu, dan 

drukt u op de Venice knop en vervolgens kiest u voor Registratie

In een dialoogvenster vult u een reeks gegevens nauwkeurig in en u bezorgt ze 

aan UNIT4 C-Logic via e-mail. Wij sturen u een bericht terug waarin een 

nummer en code worden meegedeeld. Daarmee moet u het pakket registreren. 

Dat doet u door in het dialoogvenster Niet geregistreerd te drukken op de knop 

Registreren of u drukt in het hoofdmenu op de Venice knop en u kiest voor 

Registratie, Aanpassen... U noteert er het nummer en de code, en dan geniet u 

volop van Venice. 

 

Neemt u a.u.b. ook even de tijd om de licentieovereenkomst door te nemen.

 

 

 

GETEN? 
Venice beschikt u over een volledig functioneel programma. 

Het is echter beperkt tot 50 documenten en/of 200 boekingen en het is ook 

Om deze beperkingen op te heffen is het nodig dat u zich als gebruiker bij 

gistreert. Vanaf de officiële registratie geniet u gratis 

mail of fax (maximum 6 uur per jaar) en kunnen wij u op de 

Officieel aangekochte pakketten zijn voorzien van een serienummer dat u in de 

Venice doos terugvindt. Bewaar dit nummer goed, want zonder kan u uw pakket 

Het registreren zelf is helemaal niet moeilijk. Bij het opstarten van Venice 

. Bent u al in het hoofdmenu, dan 

Registratie, Aanvragen... 

In een dialoogvenster vult u een reeks gegevens nauwkeurig in en u bezorgt ze 

mail. Wij sturen u een bericht terug waarin een 

nummer en code worden meegedeeld. Daarmee moet u het pakket registreren. 

te drukken op de knop 

en u kiest voor 

U noteert er het nummer en de code, en dan geniet u 

Neemt u a.u.b. ook even de tijd om de licentieovereenkomst door te nemen. 



Snel van start gaan met Venice – Tools  
 

 

 

 

 

Veel succes en plezier 
met uw Venice! 

 

Veel succes en plezier  


