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ALGEMEEN  

In tegenstelling tot eerdere edities wordt niet ieder programma en ieder invoerveld meer behandeld. 

Wanneer er een hoofdstuk "Invoeren klanten" is, wordt er verder geen aandacht meer gegeven aan 
"Wijzigen klanten".  De overgebleven hoofdstukken daarentegen zijn veel uitgebreider beschreven met 
aandacht voor het toepassingsgebied, de relatie met andere programma's. Waar nodig zijn 
voorbeelden gegeven.  

Delen van dit handboek zijn in het Engels beschreven. Het betreft doorgaans de hoofdstukken, die 
technisch van aard zijn, zoals systeembeheer of wanneer er een internationale toepassing mag 
worden verwacht.  

 

PROGRAMMANUMMERS 

Programma's zijn genummerd als: 
  
SERA2510       invoeren artikelen 
SERH8210       invoeren werkorders 
UTIL0200          overzicht record-layouts 
  
De nummers worden ook toegepast in een verkorte vorm zoals: 
   
A251                invoeren artikelen 
H821                invoeren werkorders 
L020                overzicht record-layouts 

 

INHOUD   

 SCHERMINFORMATIE 
 OVERZICHT PER PROGRAMMA 
 EMAIL  
 VERSNELDE INVOER VAN INKOOPFACTUREN 
 GOEDERENIMPORT 
 IMPLEMENTATIE 
 AUTOMATISCHE DAGBOEKEN  
 QUICK REFERENCE 
 RELEASE NOTE 
 SYSTEEMADMINISTRATEUR 
 VARIABELE FORMULIEREN 
 WEB SERVER 
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SCHERMINFORMATIE 

Hoofdmenu 

 

1.     Directe invoer van een programmanummer als A251, R104  
2.     Icoontjes voor de meeste gebruikte programma’s.   De gebruiker kan die zelf instellen. 
3.     Door op ENTER te klikken of op de Menu-button verschijnt het gebruikersmenu 
4.     Het systeem houdt een top-10 bij van de meeste gebruikte programma’s per gebruiker. Deze 

kunnen snel geselecteerd worden 
5.     Het CRM systeem met alle informatie m.b.t. klanten, leveranciers en andere relaties. Ook te 

gebruiken als telefoon / emailgids. Met A042 kunnen rechten per gebruiker worden ingesteld.  
6.     Informatie over verkochte / geproduceerd en/of gerepareerde artikelen.   Met A042 zijn 

gebruikersrechten in te stellen. 
7.     Toegang tot alle HELP informatie, handboeken en het kenniscentrum, dat u zelf kunt 

uitbreiden 
8.     De gebruiker kan kleuren en taal instellen  

Invoerprogramma’s  

 

1. Nummer van het geopende programma. 
2. Pijltjestoetsen t.b.v. touch-screens 
3. Start de help bij het programma. 
4. Met behulp van de plakken (paste) functie wordt de inhoud van het klembord (clipboard) 

gekopieerd naar het actuele inputveld. 
5. De tabel die in het programma op dit moment actief is. 
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6. De database waarmee gewerkt wordt 
7. De schijf (disk-mapping) van waaruit SERA wordt opgestart. 

 Zoekfunctie 

 

1. Invoer van zoeksleutel om in lange bestanden snel naar de gewenste positie te kunnen gaan. 

Verschijnt zodra er iets wordt ingetoetst. 
2. Export van de data uit het zoekscherm naar Excel 
3. Terugloopknop. Heeft dezelfde functie als Esc. 
4. Functieknoppen. De toetsen kunnen met een muisklik worden geactiveerd. Rechtsboven staat 

de corresponderende functietoets vermeld.  

  
Selectie 

file:///C:/TEMP/PICT003.jpg
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1. 'ALLES'. In vrijwel alle programma's om informatie op te vragen of te printen wordt een 

selectie van gegevens gevraagd. Zo wordt in het overzicht 'nacalculaties' gevraagd over welke 
range van productieorders informatie moet worden gegeven. In het VANAF-veld kan een 
ordernummer worden ingegeven of de ALLES-toets. Wanneer 'ALLES' wordt ingegeven in het 

'VANAF'-veld worden alle orders getoond. Wanneer 'ALLES' wordt ingegeven in het 'T/M'-veld 
worden alle orders getoond VANAF de eerst ingevoerde waarde T/M het laatste nummer.  

2. 'EEN'. Wanneer er maar voor één order informatie wordt gevraagd kan de 'EEN'-toets in het 

'T/M'-veld worden ingegeven.  

  

ARTIKEL-ZOEKMETHODE 

De barcode, de externe en de interne omschrijving en het nummer van een artikel kunnen gebruikt  

worden om te zoeken tijdens bijvoorbeeld orderinvoer. Alle programma's waar een artikelnummer 
wordt gevraagd, controleren de input als onderstaand is weergegeven. Wanneer een artikel is 
gevonden wordt de invoer geaccepteerd en kan de volgende stap in het programma genomen 
worden. 

1. Controle of de barcode bestaat. 
2. Controle of het nummer bestaat. 
3. Wanneer dan niets gevonden is verschijnt een opzoekscherm. Het programma zal proberen 

zo dicht mogelijk in de buurt van het gezochte artikel te komen. Door eerst een '.' en daarna 
meestal bekende eerste deel van het artikel in te toetsen zal een lijst gesorteerd op nummer 

getoond worden beginnend bij het ingetoetste nummer. 
4. Een invoer zonder '.' laat het programma zoeken op omschrijving. Het programma zal eerst 

een lijst met externe omschrijvingen zien, die zo dicht mogelijk bij de ingevoerde waarde komt. 
Met een functietoets kan worden omgeschakeld naar andere indexen: de interne omschrijving 
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of de velden 1 t/m 7 van de artikelkaart (zie onderstaand) . De wild card routine laat alle 

artikelen zien, waarin een ingegeven woord voorkomt in de externe en/of interne omschrijving. 
Er kan ook gezocht worden op verschillende woorden met de wild card functie. Wanneer de 
extra woorden gescheiden zijn door een '+' teken, moeten alle woorden voorkomen. Wanneer 

de woorden door een spatie zijn gescheiden, moet tenminste één van de woorden 
voorkomen. Via TABS kan ook naar een artikel gezocht worden. De tabs moeten dan wel zijn 
vastgelegd en de artikelen moeten aan de tabs zijn gekoppeld. (Zie E251 Invoeren 

artikeltabs). Het is mogelijk een voorkeur zoekroutine binnen optie 4 vast te leggen. Het 
programma start dan later steeds met deze voorkeur. 

Tijdens het zoeken naar een artikel kan het zinvol zijn ook inzicht te hebben in de voorraadsituatie. 

Deze kan worden opgevraagd in een overzicht, zoals beschreven bij programma A692 overzicht 
voorraadtekorten. 



sera     HANDLEIDING                       

SERA0310  Invoeren programma's

DOEL :

Vastleggen van Seraprogramma's, programma's van derden en koppelingen met andere data.

 

Een menu wordt aangestuurd door 3 tabellen:

1. De programma's met hun eigenschappen
2. De gebruikers met vastlegging van algemene rechten, zoals toegang tot magazijnen, toepassing van kortingen
3. Het gebruikersmenu, waarin is vastgelegd welke programma's door welke gebruiker geopend mogen worden. Ook rechten op veld-niveau worden

in deze tabel vastgelegd.

PROGRAMMASOORTEN

SERAPROGRAMMA'S

De programma's die binnen Sera worden gebruikt zijn automatisch geinstalleerd. Bij update's wordt de lijst aangevuld met nieuwe programma's. Het is
wel mogelijk om de omschrijving van Seraprogramma's te wijzigen. Bij een update is het mogelijk de gewijzigde omschrijvingen  te laten bestaan.

PROGRAMMA'S VAN DERDEN

Het is mogelijk om programma's van derden op te starten vanuit het Sera-menu. De verwijzing en een omschrijving moet dan worden vastgelegd in de
programmalijst en per gebruiker worden toegevoegd aan het menu.

VERWIJZING NAAR INFORMATIEDRAGERS

Het kan ook zinvol zijn om vanuit het Sera-menu documenten, veel gebruikte spreadsheets en andere informatiedragers op te starten. In het menu wordt
dan een relatie (link) gelegd met het desbetreffende bestand. Het bestandstype moet wel door het besturingssysteem herkend worden.

 

PRINTERAANSTURING

Standaard wordt aan de gebruiker bij ieder printprogramma de mogelijkheid geboden om zelf een printer te kiezen. Bij bepaalde output, zoals
bijvoorbeeld facturen of vrachtbrieven, kan het zinvol zijn om de output altijd naar dezelfde printer te sturen. Per programma kan worden vastgelegd naar
welke vaste printer de output gestuurd moet worden.

 

PROGRAMMASTATUS 

Een programma kan tijdelijk geblokkeerd worden. Zo'n blokkering kan zinvol zijn om bijvoorbeeld te voorkomen, dat medewerkers voorraadmutaties doen,
terwijl er geïnventariseerd wordt etc.

Een programma wordt automatisch geblokkeerd als er een foutmelding is opgetreden tijdens het gebruik. Wanneer het programma weer vrij wordt
gegeven verschijnt de foutmelding met de waarschuwing, dat het probleem moet zijn verhopen, alvorens het programma weer vrij te geven.

 

Zie ook:

SERA0410     Invoeren gebruikers

SERA0510     Invoeren gebruikersmenu's

SERC0510     Data server / R&R report generator
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SERA0410  Invoeren gebruikers

DOEL :

Vastleggen van gebruikers en algemene rechten

 

 

Een menu wordt aangestuurd door 3 tabellen:

1. De programma's met hun eigenschappen
2. De gebruikers met vastlegging van algemene rechten, zoals toegang tot magazijnen, toepassing van kortingen
3. Het gebruikersmenu, waarin is vastgelegd welke programma's door welke gebruiker geopend mogen worden. Ook rechten op veld-niveau worden

in deze tabel vastgelegd.

 

GEBRUIKER START

Deze gebruiker wordt door Sera automatisch aangemaakt bij installatie, en bijgewerkt bij updates. Deze gebruiker heeft alle menu-opties. Het is aan te
bevelen het menu van de gebruiker START niet te wijzigen. 

 

UITGEBREIDE NAAM   

De uitgebreide naam wordt automatisch getoond als referentie tijdens het invoeren van orders, offertes etc.

PASSWORD 

De toegang per gebruiker kan worden beveiligd met een password. Binnen de algemene bedrijfgegevens (zie SERA0810 ) moet wel zijn aangegeven, dat
een password gebruikt moet worden.

MENU VAN

Het onderhoud van menu's kan tijdrovend zijn. Het is daarom aan te bevelen algemene gebruikers aan te maken per afdeling of soort werk, en specifieke gebruikers
van dit algemene menu gebruik te laten maken. Als een gebruiker een eigen menu heeft, wordt het menu aangemaakt via een gebruikersprofiel. Per bedrijfsactiviteit
moet dan worden aangegeven op welk niveau informatie kan worden opgevraagd of gemuteerd. Sera heeft voor ieder programma de classificatie en de activiteiten
vastgelegd. In geval van een upgrade met nieuwe programma's worden de gebruikersmenu's dan ook automatisch aangepast. Het is uiteraard ook mogelijk om een
menu later nog aan te passen en/of uit te breiden via SERA0510 Invoeren gebruikersmenu's.

KOSTPRIJS TONEN

Kostprijzen zijn soms zeer vertrouwelijk. Het is mogelijk om op gebruikersniveau aan te geven of iemand kostprijzen mag zien of niet.

RIS OPTIONS

In het relatieinformatiesysteem (SERI1810) en in diverse andere programma's zoals invoeren van orders en offertes, kan alle informatie van een klant,
zoals openstaande posten, factuurhistorie, reparaties etc.etc.  worden opgevraagd. In deze rubriek kan worden aangegeven, tot welke informatie de
gebruiker toegang heeft. 

GESLOTEN MAGAZIJNEN

Bepaalde magazijnen kunnen worden afgesloten voor gebruikers. Er mag dan bijvoorbeeld niet uit worden verkocht of er kunnen geen mutaties worden
ingevoerd. De informatie blijft wel beschikbaar.

VASTE KORTINGEN / CREDITNOTA'S 

Per gebruiker kan worden vastgelegd of verkoopprijzen mogen worden aangepast tijdens het invoeren van orders. Met dezelfde opties wordt ook bepaald
of er creditregels mogen worden toegevoegd en/of creditnota's mogen worden gemaakt.

HANDELSORDERS

Sera heeft een uitgebreid systeem om de voorraad zo optimaal mogelijk af te stemmen op de behoefte. Veel logistieke problemen, maar ook te hoge
voorraadniveau's worden veroorzaakt doordat levertijden naar klanten niet goed worden ingevoerd. Het is mogelijk om foutieve invoer te blokkeren door het
instellen van beveiligingsniveau's

1. Geen waarschuwing 

2. Waarschuwing voor tekort

3. Geen tekorten toegestaan



4. Geen tekorten + annuleringsblokkade. Een annuleringsblokkade voorkomt dat orderregels worden verwijderd, waarmee incourante voorraad kan
ontstaan.

 

Zie ook:

SERA0310     Invoeren programma's

SERA0510     Invoeren gebruikersmenu's
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SERA0510  Invoeren gebruikersmenu's
                                        

DOEL :

Vastleggen van menu's per gebruiker.

 

Een menu wordt aangestuurd door 3 tabellen:

1. De programma's met hun eigenschappen
2. De gebruikers met vastlegging van algemene rechten, zoals toegang tot magazijnen, toepassing van kortingen
3. Het gebruikersmenu, waarin is vastgelegd welke programma's door welke gebruiker geopend mogen worden. Ook rechten op veld-niveau worden

in deze tabel vastgelegd.

 

GEBRUIKER START

Deze gebruiker wordt door Sera automatisch aangemaakt bij installatie, en bijgewerkt bij updates. Deze gebruiker heeft alle menu-opties. Het is aan te
bevelen het menu van de gebruiker START niet te wijzigen. 

 

Het onderhoud van menu's kan tijdrovend zijn. Het is daarom aan te bevelen algemene gebruikers aan te maken per afdeling of soort werk, en specifieke gebruikers
van dit algemene menu gebruik te laten maken. Als een gebruiker een eigen menu heeft, wordt het menu aangemaakt via een gebruikersprofiel. Per bedrijfsactiviteit
moet dan worden aangegeven op welk niveau informatie kan worden opgevraagd of gemuteerd. Sera heeft voor ieder programma de classificatie en de activiteiten
vastgelegd. In geval van een upgrade met nieuwe programma's worden de gebruikersmenu's dan ook automatisch aangepast. 

BEVEILIGING OP VELDNIVEAU

Vaste gegevens, zoals klanten, artikelen kunnen worden beveiligd op veldniveau. Per gebruiker kan worden aangegeven of bijvoorbeeld een kredietlimiet of een
kostprijs mag worden gewijzigd. 

VERWIJDEREN SUB-MENU'S

Het is mogelijk om alleen een sub-menu te verwijderen, zonder alle onderliggende programma's ook te verwijderen. Programma A049 dient na ht verwijderen van een sub-menu te
worden opgestart, waarmee alle onderliggende opties ook verwijderd worden.

 

 

Zie ook:

SERA0310     Invoeren programma's

SERA0410     Invoeren gebruikers
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SERA0810 Wijzigen bedrijfsgegevens

 

DOEL:

Wijzigen van basisgegevens en belangrijke instellingen, die de werking van het pakket bepalen, nummerreeksen voor orders, facturen etc.

 

DEBITEURENTERMIJN

De standaardbetalingstermijn, die overigens op klant- en orderniveau kan worden overschreven.

 

CREDITEURENTERMIJN

De standaardbetalingstermijn, die overigens op leveranciers- en orderniveau kan worden overschreven.

 

LOGBOEK

Wanneer deze optie is ingeschakeld wordt per gebruiker vastgelegd op welk moment welk programma is opgestart. 

 

PASSWORD GEBRUIKEN

De codes worden per gebruiker vastgelegd in SERA0510, invoeren gebruikers.

 

BEDRIJFSVALUTA

Let op: zodra er boekingen zijn gemaakt, kan de valuta niet meer gewijzigd worden.

 

DEBITEURENCREDIET

Het standaardcrediet, dat overigens op klantniveau kan worden overschreven.

 

LAATSTE FAKTUUR etc.

Het nummer wordt opgehoogd tijdens het faktureren, invoeren van orders etc. Een nieuwe serie kan worden begonnen, door een nummer juist VOOR de
gewenste reeks in te voeren: dus 880000 ipv 880001. Wanneer een reeks nummers bevat, die al in de historie voorkomen, worden deze nummers bij het
aanmaken van een faktuur etc. overgeslagen.

SPECIALE NUMMERREEKSEN

Sommige organisaties hebben verschillende nummerreeksen voor hetzelfde document nodig. Door in de directory \sera\paramet parameterbestanden
aan te maken zijn extra reeksen mogelijk:

INVNR.PAR           facturen

QUONR.PAR        offertes

ORDNR.PAR        verkooporders

WORNR.PAR       productieorders / projecten

REPNR.PAR        reparaties

PURNR.PAR        inkooporders (behalve bij directe en automatische inkoop) 

Een parameter kan max. 9 opties bevatten, die gescheiden worden door een '|' (pipeline) teken. Elke optie heeft een eigen code van 2 posities. Bij het
invoeren van bijvoorbeeld een order komen de opties in een popup-scherm. Het systeem berekent dan steeds het nieuwste volgnummer bij de gekozen
optie.



Voorbeelden:

INVNR.PAR

91 service|92 reparatie|93 nieuwbouw

Het resultaat is dan:

910001      eerste factuur voor de serviceafdeling

920015      de 15e reparatiefactuur

WORNR.PAR

RE reparatie|SE service|NB nieuwbouw|OV overigen

N.B. Alleen werkorders en projecten mogen met LETTERS beginnen. Alle andere opties mogen alleen NUMMERS hebben.   

 

BOEKHOUDBEDRIJF

Hiermee wordt de relatie gelegd met de administratie. Alle boekingen uit productie, voorraad en verkoop worden op dit bedrijf geboekt.

 

UREN

De invoer van uren kan in minuten of in 100 eenheden per uur plaatsvinden. Alle rapporten uit de urenadministratie worden volgens deze instelling geprint.
De overige rapporten, zoals nakalkulaties uit productie werken altijd met 100 eenheden per uur. De gegevens worden overigens altijd opgeslagen in 100
eenheden, zodat deze instelling zonder problemen gewijzigd kan worden.

 

ORDERS MIN. % LEVEREN

Pickinglijsten voor handelsorders kunnen automatisch geprint worden met SERA5310. Dat programma controleert of er voldoende voorraadWAARDE is
om aan het minimum percentage te voldoen. Alleen wanneer dat het geval is wordt een zoeklijst geprint. 

 

ORDERS MAX.% TEKORT 

Afhankelijk van het soort bedrijf, is het niet altijd mogelijk om exact te gewenste hoeveelheden uit te leveren. Met deze parameter wordt ingesteld,
wanneer een handelsorder als compleet geleverd mag worden beschouwd.

 

VRACHTKOSTEN GROEP

De omzetgroep volgens welke vrachtkosten, moeten worden gefactureerd. Ook eventuele BTW wordt volgens deze groep berekend.

 

BLOKKEREN PICKING-LIJSTEN 

Pickinglijsten kunnen niet worden geprint als een klant de krediettermijnen en -bedragen heeft overschreden. Zie ook SERB3610, overzicht te weigeren
leveringen.

 

STANDAARD KOSTPRIJS

Voorraad kan worden gewaardeerd tegen een vaste prijs uit het artikelbestand of uit de werkelijke kosten per partij. Wanneer de standaard kostprijs (=
vaste verrekenprijs) wordt gehanteerd, wordt de voorraad hergewaardeerd zodra het artikelbestand wordt aangepast. Zie ook SERA2510, invoeren
artikelen.

 

DECIMALEN BIJ AANTALLEN

Het aantal decimalen dat gebruikt wordt bij registratie van aantallen in voorraad en orders. Op artikelniveau kan worden aangegeven of alleen gehele
aantallen mogen worden gebruikt in afwijking van de hier in gevulde waarde.

 

EXTRA VALUTA DECIMALEN

Soms worden kostprijzen in meer decimalen geregistreerd dan de standaard. Dit veld geeft aan hoeveel extra decimalen nodig zijn om prijzen vast te



leggen in verkooporders, prijslijsten etc.

 

BIJ BETALING BINNEN .. DAGEN .. % KORTING

Wanneer er korting wordt gegeven bij snelle betaling kan de standaard waarde hier ingevoerd worden. Deze informatie wordt getoond tijdens het invoeren
van verkooporders, maar kan worden overschreven. De gegevens zijn overigens puur informatief. Er vinden geen boekingen plaats.

 

ON-LINE VOORRAAD

Door de voorraad 'ON-LINE' te zetten worden alle voorraadmutaties, facturen, productiegegevens, goederenontvangsten etc. direct verwerkt in de
financiële administratie. De instellingen uit de artikelgroepen ( SERA2160) worden opgehaald om de juiste boekingen te maken. Goederenontvangsten
worden geboekt op de rekening 'nog te ontvangen facturen'. Zodra de werkelijke factuur wordt geboekt wordt deze rekening geëgaliseerd.  Als het
programma al eerder is gebruikt zonder 'on-line' voorraad kan UTIL0850 worden gebruikt om de voorraadwaarde aan te sluiten met het grootboek.
Verschillen worden geboekt op de verbruiksrekening uit de artikelgroepen. Verschillen in de rekening 'nog te ontvangen facturen' worden geboekt op de
verschillen rekening (zie SERA2160). De gebruikte dagboekcode is 'L085'.

 

Zie ook:

SERA2110         invoeren bedrijven

SERA0830         instellen parameters
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SERA0830 Parameter instellingen

Naast de basisinstellingen van SERA0810 Wijzigen bedrijfsgegevens, is er een aantal extra parameters beschikbaar, waarmee de algemene werking van
het Sera-pakket verder kan worden afgestemd op de eigen bedrijfsvoering. Een beschrijving van de mogelijkheden is beschikbaar in het handboek voor
systeembeheer.
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SERA0910 Invoeren standaardteksten

DOEL :

Vastleggen van standaard tekstblokken zoals in gebruik bij verkoop, inkoop en productie. De teksten kunnen in diverse orders worden binnengehaald.

De standaardteksten kunnen worden opgehaald in offertes, reparatiefacturen, verkoop- en inkooporders, waarna ze eventueel nog aangevuld of gewijzigd
kunnen worden. Het is aan te bevelen de tekstcodes van een logische, bij de bedrijfsstructuur passende, opbouw te voorzien.

Bijvoorbeeld : INKOOP001     VERKOOP004     REP103

De breedte van de standaardtekst past bij de andere informatie op de genoemde documenten. De teksten zijn taalgebonden.
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SERA1010 Invoeren leveranciers

 

DOEL :

Vastleggen van leveranciers, zoals in gebruik bij de boekhouding en de inkoop.

NUMMER

Het nummer moet uniek zijn. Zowel letters, cijfers of combinaties daarvan zijn toegestaan.

FACTUUR VAN

Het nummer van de facturerende leverancier. Het is mogelijk dat leveringen van de ene leverancier door een andere worden gefactureerd. Inkopen,
goederenontvangsten en inboeken van de inkoopfacturen worden gedaan op het eerste nummer terwijl dit nummer als crediteur in de administratie wordt
gebruikt.

ZOEKCODE

De zoekcode is een rubriek waardoor het zoeken op naam, zoals in een telefoongids, mogelijk wordt.Het programma laat een deel van de naam zien. In
sommige gevallen is het voldoende de door Sera voorgestelde code te accepteren:

ABC BV krijgt bijvoorbeeld zoekcode ABCBV.

In andere gevallen zoals bij 'A.Jansen BV' dient de zoekcode handmatig te worden verbeterd in 'JANSENBV' of 'JANSENA' ter onderscheid van een B.
Jansen. Vermijd punten, komma's en spaties. 

LAND

Het programma geeft als default de landomschrijving zoals vastgelegd in de bedrijfsgegevens.

POSTADRES

-Wanneer het postadres gelijk is aan het woonadres kan worden volstaan met . De informatie wordt dan overgenomen.

POSTPLAATS

De plaats verbonden aan het postadres. Invoer is verplicht. De eerste 10 posities vormen samen met de eerste 10 posities van het land een
sorteersleutel die het mogelijk maakt etiketten op postcode uit te printen. Geef daarom steeds op dezelfde wijze de postcode in.

TAALCODE

De taalcode is bepalend voor de taal waarin formulieren worden geprint. De vertaling dient wel aanwezig te zijn. Zie het handboek variabele formulieren:
varforms.doc. Wanneer dat niet het geval is, wordt de taalcode "ENG" (Engels) gebruikt of indien ook niet aanwezig, de eigen taalcode.

CONTACTPERSOON

Aan de hand van de taalcode geeft de computer een bij de invoer van de taalcode vastgelegde algemene omschrijvingen. Zie SERA1410 Invoeren
taalcodes. De omschrijving kan gewijzigd worden.

ADMINISTRATIE

Aan de hand van de taalcode geeft de computer een bij de invoer van de taalcode vastgelegde algemene omschrijving. De omschrijving kan gewijzigd
worden. 

BRANCHECODE

De branche, waarin de leverancier actief is. 

TELEFOON / E-MAIL / TELEFAX

Deze velden zijn niet verplicht. Als een nummer wordt ingevoerd is de leverancier op te vragen onder het telefoonboek. Wanneer er gebruik wordt
gemaakt van Faxware dan kan verzending van documenten per fax of e-mail volledig automatisch gebeuren, mits het nummer aanwezig is, en de
codering in het variabele formulier aanwezig is. Zie      HANDLEIDING                        Faxware en      HANDLEIDING                        variabele
formulieren, FORM_NED.DOC.

BANKREKENING / BANKNAAM

Deze velden zijn niet verplicht. Voor Nederlandse leveranciers vindt controle op de juiste codering van het rekeningnummer plaats (11-proef). De
informatie uit deze velden wordt gebruikt bij SERA3040 Invoeren inkoopfacturen en SERA3270 Aanmaken betalingen. 

BETALINGSTERMIJN

Het programma geeft de standaardtermijn zoals vastgelegd in de bedrijfsgegevens. Speciale condities kunnen worden ingevoerd.



VALUTA

De valutacode waarin de leverancier gaat factureren. Let op dat de valutacode NIET meer kan worden gewijzigd, zodra er bij de leverancier inkopen zijn
gedaan. 

MAILCODE

De leveranciers kunnen worden ingedeeld naar een vrij te bepalen code. Zie SERE0110 Invoeren mailcodes.

SELECTIECODE

De leveranciers kunnen worden ingedeeld naar een vrij te bepalen code. Zie SERE0210 Invoeren selectiecodes.

BTWSOORT

De code IN wordt gebruikt voor leveranciers die onder de locale BTW-wetgeving vallen. EX wordt gebruikt om aan te geven dat de leverancier wegens
export geen BTW berekent. EC geldt voor import binnen de Europese Gemeenschap. MC wordt gebruikt bij de Belgische BTW-wetgeving, in geval van
een zogeheten medecontractant.

BTWNR.

Het btw-nummer is niet verplicht.

LEVERINGSVOORWAARDE

De code van de voorwaarde waarop de leverancier doorgaans levert. Deze code wordt overgenomen tijdens het invoeren van een inkooporder, waar
overigens deze informatie kan worden overschreven. Zie SERA7210 Invoeren leveringsvoorwaarden.
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SERA1080 Wijzigen bank informatie leveranciers

 

DOEL :

Vastleggen van bankgegevens van buitenlandse leveranciers nodig voor het aanmaken van een betaalbestand buitenland.

Dit programma is nodig om elektronische betalingen aan buitenlandse leveranciers te maken. Het systeem maakt een betalingsbestand aan volgens de
ZEUS structuur. Naast de informatie die hier gevraagd wordt, vraagt het systeem nog een aantal gegevens over eigen bank rekening op het moment dat
de betalingen aangemaakt worden. Zie SERA3270

Aanmaken betalingen.

Het programma vraagt de volgende gegevens:

REKENINGNUMMER LEVERANCIER

BANK NAAM

BANK ADRES

BANK PLAATS

LAND VAN BANK

REKENINGNUMMER VAN BANK

Alle velden zijn verplicht. Voor de rekeningnummers controleert het systeem niet op juistheid, zoals de 11-proef bij lokale rekeningnummers. De
landcode moet volgens de ISOnummering. Het systeem controleert dit niet, maar een onjuiste code betekent dat de betaling niet geaccepteerd zal
worden.

BANK NUMMERINGSSYSTEEM

Dit veld geeft aan volgens welke wijze het rekeningnummer behandeld moet worden.

SWIFT ADRES VAN DE BANK

Dit is niet verplicht, indien ingevuld moet het Swift adres bestaan uit 6 alfabetische tekens gevolgd door 2-5 alfanumerieke tekens.
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SERA1090 Printen leveranciersetiketten

DOEL :

Printen leveranciergegevens op een etiket.

Sortering kan op verschillende manieren plaatsvinden :

1. Op nummer

2. Op naam (ABC)

3. Op branche

4. Op postcode

Alleen bij buitenlandse bedrijven wordt het land afgedrukt.

 

Etiketten kunnen naast elkaar worden afgedrukt. Wanneer dat gewenst is moet ook de breedte van een etiket worden ingegeven. De breedte wordt
uitgedrukt in een aantal lettertekens.

Het programma gebruikt een voorgedefiniëerde layout:

\SERA\PARAMET\ADDRESSL.TXT

Deze kan gewijzigd worden. Zie het handboek 'variabele formulieren' varforms.doc
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SERA1110 Invoeren klanten

DOEL :

Vastleggen van klanten zoals in gebruik bij de boekhouding en de verkoop.

KLANTNUMMER

Het klantnummer moet uniek zijn. Zowel letters, cijfers of combinaties daarvan zijn toegestaan.

FACTUUR NAAR

Bij filiaalbedrijven komt het voor dat een filiaal bestelt, maar dat de factuur naar het hoofdkantoor moet worden gestuurd. Commerciële informatie blijft op
klant(filiaal)niveau bewaard, maar facturen worden t.l.v. de hoofdvestiging geboekt.

RAYON

Een klant wordt gekoppeld aan een rayon. Een rayon kan zowel een geografisch gebied zijn als bijvoorbeeld een vertegenwoordiger. Een rayon is
gekoppeld aan een afdeling. In de verkoopstatistiek worden onder meer de resultaten per rayon bijgehouden. In de boekhouding worden de resultaten op
afdelingsniveau vastgelegd.

ZOEKCODE

De zoekcode is een rubriek waardoor het zoeken op naam, zoals in een telefoongids, mogelijk wordt. Het programma laat een deel van de naam zien. In
sommige gevallen is het voldoende de door Sera voorgestelde code te accepteren:

ABC BV krijgt bijvoorbeeld zoekcode ABCBV.

In andere gevallen zoals bij 'A.Jansen BV' dient de zoekcode handmatig te worden verbeterd in 'JANSENBV' of 'JANSENA' ter onderscheid van een B.
Jansen. Vermijd punten, komma's en spaties.

LAND

Het programma geeft default de landomschrijving zoals vastgelegd in de bedrijfsgegevens.

POSTADRES

Wanneer het postadres gelijk is aan het woonadres kan worden volstaan met . De informatie wordt dan overgenomen.

POSTPLAATS

De plaats verbonden aan het postadres. Invoer is verplicht. De eerste 10 posities vormen samen met de eerste 10 posities van het land een
sorteersleutel die het mogelijk maakt etiketten op postcode uit te printen.

Geef daarom steeds op dezelfde wijze de postcode in.

TAALCODE

De taalcode is bepalend voor de taal waarin formulieren worden geprint. De vertaling dient wel aanwezig te zijn. Zie het handboek, variabele formulieren:
varforms.doc

Wanneer dat niet het geval is, wordt de eigen Engelse vertaling gebruikt of indien niet aanwezig de taal van het eigen bedrijf.

CONTACTPERSOON

Aan de hand van de taalcode geeft de computer een bij de invoer van de taalcode vastgelegde algemene omschrijving. Zie SERA1410 Invoeren
taalcodes. De omschrijving kan gewijzigd worden.

ADMINISTRATIE

Aan de hand van de taalcode geeft de computer een bij de invoer van de taalcode vastgelegde algemene omschrijving. De omschrijving kan gewijzigd
worden.

BRANCHECODE

De branche, waarin de klant actief is. Wanneer de gezochte branchecode niet aanwezig is kan deze alsnog toegevoegd worden. De branchecode kan
ook belangrijk zijn bij het vastleggen van kortingen op brutoprijzen. Wanneer er per branche of groep van afnemers speciale kortingen of prijzen gelden,
dan kan de branchecode een goed hulpmiddel zijn om de vaak complexe prijsafspraken beheersbaar te houden.

Per branche met een eigen prijsstructuur dient een 'DUMMY' klant te worden aangemaakt met het nummer PL en de branchecode:

Branche 1000 krijgt als 'DUMMY' klant PL1000. (PL = PriceList)

Bij klant PL1000 dienen alle kortingen en bijzondere prijzen te worden vastgelegd. Alle andere klanten met branchecode 1000 krijgen nu dezelfde
kortingen en prijzen als klant PL1000. Per klant kunnen nog steeds extra uitzonderingen worden vastgelegd. Zie SERA2910 Invoeren korting per klant.



TELEFOON / EMAIL / TELEFAX

Deze velden zijn niet verplicht. Als een nummer wordt ingevoerd is de klant op te vragen onder het telefoonboek. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van
Faxware dan kan verzending van documenten per fax of e-mail volledig automatisch gebeuren, mits het nummer aanwezig is, en de codering in het
variabele formulier aanwezig is. Zie      HANDLEIDING                        Faxware en      HANDLEIDING                        variabele formulieren,
FORM_NED.DOC.

BANKREKENING / BANKNAAM

Deze informatie kan belangrijk zijn bij het printen van acceptgiro's of wissels. Zie SERC3410 Printen acceptgiro's.

BETALINGSTERMIJN

Het programma geeft de standaardtermijn zoals vastgelegd in de bedrijfsgegevens. Speciale condities kunnen worden ingevoerd. Nadat een klant is
ingevoerd kunnen de betalingsvoorwaarden alleen met een speciaal programma gewijzigd worden. Zie SERA1280 Wijzigen betalingsvoorwaarden.

VALUTA

De valutacode waarin de klant gefactureerd wordt. De valutacode kan NIET meer worden gewijzigd, nadat er boekingen op de klant zijn gedaan. Zie
SERA1510 Invoeren valutacodes.

MAILCODE

De klanten kunnen worden ingedeeld naar een vrij te bepalen code. Zie SERE0110 Invoeren mailcodes. 

SELECTIECODE

De klanten kunnen worden ingedeeld naar een vrij te bepalen code. Zie SERE0210 Invoeren selectiecodes.

AANTAL FACTUREN

Normaal wordt 1 afdruk van een factuur geprint. Wanneer er extra afdrukken nodig zijn kan de waarde in deze rubriek verhoogd worden. Bij het invoeren
van orders kan deze waarde overschreven worden. 

FACTUURSOORT

Er zijn 3 manieren om te factureren :

1. Per order. Iedere paklijst wordt gevolgd door een factuur. 

2. Per zending. Een serie paklijsten / orders, die tegelijkertijd worden verzonden, worden verzameld op 1 factuur.

3. Per maand. Alle leveringen binnen een maand of periode worden verzameld.

Verzamelfacturen worden geprint met SERB3420 Printen verzamelfacturen per zending of met SERB3430 Printen maandfacturen. Overigens wordt van
iedere facturering wel een factuurrecord aangemaakt en direct geboekt. Zolang de verzameling nog niet is geprint wordt het debiteuren saldo opgehoogd.
Iedere nieuwe boeking krijgt hetzelfde factuurnummer en een apart volgnummer.

Bij het invoeren van een order of het bevestigen van een verzending kan een uitzondering worden gemaakt en kan een speciale factuur apart worden
genummerd en uitgeprint.

ORDERSOORT

Per klant kan worden vastgelegd hoe orders dienen te worden uitgeleverd:

1. Deelleveringen zijn toegestaan. (zie SERA0810 Wijzigen bedrijfsgegevens.)

2. Alleen complete leveringen zijn toegestaan.

3. Leveringen mogen worden afgerond. (zie SERA0810 Wijzigen bedrijfsgegevens.)

Bij het invoeren van een order of het bevestigen van een verzending kan een uitzondering worden gemaakt.

ORDER BEVESTIGEN ?

In dit veld wordt aangegeven of de klant zijn bestellingen schriftelijk bevestigd wil hebben. Bij het invoeren van een order of het bevestigen van een
verzending kan een uitzondering worden gemaakt. 

KREDIETLIMIET

Het programma geeft het standaardbedrag in de valuta van het EIGEN bedrijf. Het bedrag kan worden overschrijven. Wanneer de klant eenmaal is
ingevoerd kunnen alleen bevoegde personen de kredietlimiet en de betalingstermijn wijzigen met SERA1280 Wijzigen betalingsvoorwaarden.

-BTWSOORT

De code IN wordt gebruikt om aan te geven dat aan de klant BTW moet worden berekend. De hoogte van het BTW-tarief wordt bepaald door de
artikelgroep, waarbij de factuurregels horen. De code EX wordt gebruikt voor klanten buiten de Europese gemeenschap.De code EC geldt voor export
binnen de Europese Gemeenschap. In sommige Europese landen gelden voor bepaalde bedrijven bijzondere regelingen. Daarbij wordt bepaald, dat er
tegen een bijzonder tarief gefactureerd mag worden. Koppel de klant in zo'n geval aan een bijzondere BTW-soort.

NB. In de meeste gevallen wordt dus de code IN of EX gebruikt om aan te geven of er BTW moet worden berekend of niet.



BTWNR.

Wanneer ingevoerd verschijnt het op de diverse BTWlijsten. Voor export binnen de E.G. is dit veld verplicht. In sommige landen geldt de verplichting voor
iedere klant. 

PRIJSKLASSE

SERA voorziet in de mogelijkheid, 2 verschillende prijslijsten of –klassen te gebruiken. Bijvoorbeeld:

1. bedrijven

2. particulieren of

1. export

2. binnenland

De verschillende prijsklassen kunnen ook worden gebruikt om tijdig een prijslijst voor een nieuw seizoen vast te leggen. Op het moment dat de nieuwe
prijzen van kracht worden, kunnen de klanten in 1 keer van prijsklasse wijzigen. 

Zie :SERA2380 Kopiëren brutoprijzen.

KLANTENKAART

Een klantenkaart geeft de mogelijkheid aanvullende informatie op te slaan en zelf velden te bepalen. Zie SERA1270 Aanvullen klantenkaart.

PROSPECTS

Nadat een klant is ingevoerd, wordt het prospectbestand automatisch bijgewerkt. Het systeem zorgt ervoor dat de gegevens in beide bestanden gelijk
blijven. Het prospectbestand kan worden gebruikt om commerciële activiteiten vast te leggen. Zie SERI1810 Verkoopinformatie-systeem.
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SERA1200 Berekenen toestemmingscode voor orderinvoer

DOEL :

Berekenen van een éénmalige toestemmingscode om een order in te voeren op een geblokkeerde klant.

 

Wanneer de parameter \sera\paramet\usepin.par aanwezig is, verschijnt tijdens het invoeren van orders een invoerschermpje zodra de klant NIET aan de
kredietvoorwaarden voldoet. In het schermpje wordt een code getoond, waarop een antwoordcode moet worden ingetoetst. Wanneer deze antwoordcode
correct is, kan alsnog de order worden ingevoerd.

 

Met behulp van dit programma kan de antwoordcode door bijv. de afdeling debiteurenbeheer worden berekend en worden doorgegeven aan de verkoop,
wanneer orderinvoer toch acceptabel is.

Zie ook:

SERA1280 Wijzigen betalingsvoorwaarden 
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SERA1210 Invoeren rekeningschema

DOEL :

Vastleggen van een rekeningschema t.b.v. de boekhouding.

 

 

REKENING

Iedere combinatie van cijfers en letters met een maximum van 10 posities.

 

OMSCHRIJVING

De omschrijving van de rekening. Bijvoorbeeld 'SALARISKOSTEN'

 

REKENINGTYPE

Er zijn 5 soorten mogelijk :

Boekingsrekening

Op dit type rekening worden normale boekingen gedaan. Er zijn geen bijzondere mogelijkheden.

Dagafschriftrekening

Met een dagafschriftrekening is het mogelijk per rekening mutatieoverzichten, ofwel dagafschriften te printen.

Afletterrekening

Dit type biedt de mogelijkheid openstaande posten te salderen. Wanneer twee boekingen hetzelfde factuur- /referentienummer hebben, wordt in
SERA3360 Overzicht openstaande posten grootboek, alleen het SALDO van die posten getoond. Posten die per saldo nihil zijn, worden niet getoond. Op
deze manier kan steeds een bijgewerkte specificatie van een rekening worden geprint. Overigens verdwijnen de individuele posten niet.

Verdichtingsrekening

Een verdichtingrekening geeft tijdens het printen of opvragen een gesaldeerd periodebedrag. Deze optie is makkelijk bij -rekeningen, waarop veel
mutaties plaatsvinden. De details blijven echter WEL bewaard. Wanneer later het rekeningtype wordt gewijzigd, verschijnt ieder detail weer.

Titelrekening

Een titelrekening is een middel om subtotalen te printen in de balans en de resultaatrekening. Zodra een titelrekening aan de beurt is om geprint te
worden, wordt een eventueel subtotaal geprint, waarna het subtotaal leeggemaakt wordt. Totdat er weer een titelrekening verschijnt wordt dit subtotaal
opgebouwd.

Werkelijk Budget Verschil
4000 SALARISKOSTEN   

4001 Brutolonen                           10000 

4002 Sociale lasten            2000 

4003 Reiskosten   500

12500 12000 500
4100 KANTOORKOSTEN
4101 Kantoormateriaal 400

4102 Telefoonkosten 1000

1400 2000 -400

De rekeningen 4000 en 4100 zijn titelrekeningen.

KONSOLIDATIEREKENING

Wanneer het zojuist ingetoetste bedrijf een dochter is van een ander bedrijf, vraagt het programma om een corresponderende rekening bij het
moederbedrijf. Met deze informatie is het mogelijk te consolideren via rapportgeneratoren, spreadsheets etc.



KLASSIFIKATIE

De grootboekrekening dient te worden geclassificeerd in een rubriek als:

Vaste activa, 
Schulden op korte termijn, 
Kosten etc.

Met deze classificatie kan de balans en verlies en winstrekening ingedeeld worden. Bijvoorbeeld:

 

01 VASTE ACTIVA

0001 gebouwen         2000

0002 machines         1000

                    ------- 3000
02 VOORRAAD

3100 grondstof        500

3200 gereed product  1000

                    ------- 1500
03 VORDERINGEN

1300 debiteuren     2000

1400 voorschotten    100

                   ------- 2100
04 LIQUIDE MIDDELEN

2000 bank            100

2020 kas              50

                   -------  150
                          ------

TOTAAL ACTIVA              6750
                          ======
OF

20 OMZET

8100 gefactureerd   3000-

8200 onderhanden    1000-

                   ------- 4000-
21 MATERIAAL

7100 verbruik       2500

7200 directe inkoop  500

                   ------- 3000
22 KOSTEN

4000 salarissen     500

4100 diversen       200

                  -------  700
                         -------

RESULTAAT                  300-



                         =======
Merk op dat de volgorde van nummering van de rekeningen alleen BINNEN de classificatie belangrijk is. Daarbuiten bepaalt de classificatie de indeling.
Zie SERA1610 Invoeren classificatiecodes voor een verdere beschrijving van de classificatiecodes.

PROJECTKOPPELING ?

JA: Op het moment dat deze rekening wordt gebruikt bij het invoeren van een dagboek of van een inkoopfactuur, moet een ordernummer worden
gegeven. Dat kan een productie-, reparatie- of onderhoudsorder zijn of een dossier. Bij programma's als nacalculaties worden deze boekingen per order
getoond.

Kosten op projecten worden via dagboeken, ontvangsten op inkopen of via inkoopfacturen op de juiste rekening geboekt. Zolang een project nog niet is
afgesloten moeten de kosten worden gecorrigeerd via het onderhanden werk. Zodra een rekening als projectgebonden wordt gemarkeerd, dient te worden
aangegeven, wat de balans- en resultaatrekening voor "onderhanden kosten'' is.

 

VASTE VALUTA

Boekingen op resultaatrekeningen (met een classificatie >= 2) vinden altijd plaats in de bedrijfsvaluta. Op balansrekeningen kan in iedere valuta worden
geboekt. Het is overigens niet raadzaam om op alle balansrekeningen in alle vreemde valuta te boeken. Investeringen bijvoorbeeld mogen alleen in de
bedrijfsvaluta worden geboekt, terwijl op de bankrekening 'DOLLARS' alleen in dollars mag worden geboekt.

 

 

Rekeningen die in ieder geval ingevoerd moeten worden zijn:

 

POSITIEREKENING VALUTA

Zowel in debiteuren en crediteuren als in het balansgedeelte van het grootboek worden boekingen in de oorspronkelijke valuta bijgehouden. Dit heeft als
voordeel dat op IEDER moment van de dag zonder ingewikkelde berekeningen koerswijzigingen kunnen plaatsvinden en de effecten daarvan zichtbaar
worden. Het saldo van alle valuta, inclusief de eigen valuta wordt automatisch tegengeboekt op deze rekening.

De positierekening is een balansrekening !

Bijvoorbeeld :

 

Factuur voor reiskosten in USA-dollars.

REISKOSTEN                 USD  500.00 dt

NOG TE BETALEN                                     USD  500.00 cr

 

Aangezien 'REISKOSTEN' GEEN balansrekening is wordt het dollarbedrag omgerekend naar uw eigen valuta. Bij het doorboeken van de dagboeken
wordt dan het volgende geboekt : 

 

REISKOSTEN                 Hfl  950.00 dt

POSITIEREKENING                                    Hfl  950.00 cr

POSITIEREKENING            USD  500.00 dt

NOG TE BETALEN                                     USD  500.00 cr

 

In het grootboek wordt de positierekening dan als volgt gepresenteerd:

DAGBOEK OMSCHRIJVING           BEDRAG VALUTA HFL.BEDRAG

------- -------------------- -------- ------ ----------

INKOOP AUTOMATISCHE BOEKING    500.00 USD        950.00

INKOOP AUTOMATISCHE BOEKING   -950.00 HFL       -950.00

                                             ----------

                                             SALDO 0.00



Het HFL.BEDRAG wordt tijdens het printen/opvragen van het grootboek berekend met de actuele koers. Zodra nu de koers wijzigt van 1.90 naar 2.00 is
het overzicht als volgt : 

DAGBOEK OMSCHRIJVING           BEDRAG VALUTA HFL.BEDRAG

------- -------------------- -------- ------ ----------

INKOOP AUTOMATISCHE BOEKING    500.00 USD       1000.00

INKOOP AUTOMATISCHE BOEKING   -950.00 HFL       -950.00

                                             ----------

                                            SALDO 50.00
Er is nu een koers-NADEEL ontstaan van 50 gulden. Immers de schuld van 500 dollar is van 950 gulden opgelopen naar 1000 gulden. Het verschil dient
in de EIGEN valuta afgeboekt te worden: 

KOERSVERLIES                HFL 50.00 dt

POSITIEREKENING                           HFL 50.00 cr

 

RESULTAAT KOERSWIJZIGINGEN

Op deze rekening wordt het bovengenoemde koersverschil automatisch geboekt, zodra een valuta wordt gewijzigd.

VERSCHILLENREKENING

De rekening waarop eventuele verschillen geboekt worden bij afrondingen van vreemde valuta. Deze rekening wordt ook gebruikt om bij een eventuele
storing in financiële boekingen de saldi sluitend te maken.

DEBITEURENREKENING

De sluitrekening in het grootboek voor de sub-administratie 'debiteuren'.

CREDITEURENREKENING

De sluitrekening in het grootboek voor de sub-administratie 'crediteuren'.

BTW OP INKOPEN

De rekening waarop de door de leveranciers in rekening gebrachte BTW wordt geboekt. Conform het BTWaangifteformulier is er geen onderscheid tussen
BTWhoog of laag. De BTWstatistiek wordt onafhankelijk van deze rekening opgebouwd. In sommige landen dient de BTW op ingekomen creditnota's
apart te worden vermeld. Wanneer dit het geval is, moet ook deze rekening worden ingevoerd.

SALDO LOPEND JAAR

Op deze rekening wordt nooit geboekt. SERA gebruikt deze rekening om het totaal van de resultaatrekening binnen de balans te presenteren.

AF TE DRAGEN BTW

Voer rekeningen in voor af te dragen BTW op verkopen. Maak indien noodzakelijk aparte rekeningen voor de verschillende tarieven. Zie SERA2710
Invoeren B.T.W.codes. 

OMZET

Voer zoveel omzetrekeningen in als gewenst. Via de artikelgroepen wordt de gefactureerde omzet op de juiste rekening geboekt.

NOG TE ONTVANGEN FACTUREN

Alle goederenontvangsten worden tegen de voorraadwaarde op de voorraad geboekt. De tegenboeking vindt op deze rekening plaats. Met SERA3040
Invoeren inkoopfacturen, wordt deze rekening leeggeboekt naar crediteuren en de rekening prijsverschillen.

 

VOORRAAD

Voer zoveel rekeningen in als gewenst. Via de artikelgroepen wordt de voorraadwaarde van gefactureerde omzet op de juiste rekening geboekt. Deze
rekening wordt ook gebruikt bij ontvangsten / correcties op voorraad.

VERBRUIK

Deze rekening vormt de tegenrekening voor de voorraad, zodra voorraad wordt afgeboekt middels facturering. Op deze rekening worden ontvangsten van
goederen geboekt, die als NIET-voorraadartikel zijn gemarkeerd. De kosten van deze goederen komen daarom direct ten laste van het resultaat.

PRODUCTIEREKENINGEN

Deze zijn alleen belangrijk als er sprake is van productie. Het programma SERA2160 Wijzigen artikelgroepen (financieel), vraagt om dit type rekeningen,
maar de rekeningen voor omzet en verbruiken kunnen worden gebruikt. Wanneer er wel sprake is van productie dienen de volgende rekeningen te worden



ingevoerd: 

 

OPBRENGST VAN BEWERKINGEN

Wanneer een interne bewerking wordt gereed gemeld wordt de opbrengst op deze rekening geboekt. Bij externe bewerkingen wordt het (credit-) bedrag
op de rekening , 'nog te ontvangen facturen', geboekt.

KOSTEN VAN BEWERKINGEN (INTERN EN EXTERN)

Wanneer een interne of externe bewerking wordt gereedgemeld, worden de kosten ten laste van de opdrachtgevende afdeling op deze rekening(en)
geboekt.

OPBRENGST PRODUCTIE OP VOORRAAD

Bij gereedmelding van werkorders wordt enerzijds de voorraad opgehoogd, terwijl anderzijds de producerende afdeling op deze rekening wordt
gecrediteerd voor de waarde van het gereedgemelde product.

 

VERBRUIK PRODUCTIEORDERS

Verbruiken op voorraadorders (werkorders) worden ten laste van de producerende afdeling op deze rekening geboekt.

OPBRENGST UREN

Uren worden tegen de tarieven zoals vermeld in de werksoorten en de planplaatsen gecrediteerd op de afdeling van de medewerker die het werk uitvoerde
en de afdeling die de machineuren leverde.

 

KOSTEN VAN UREN

Uren worden tegen de tarieven zoals vermeld in de werksoorten en de planplaatsen gedebiteerd op de afdeling voor wie het werk is uitgevoerd.

 

ONDERHANDEN WERK:   RESULTAATREKENINGEN

Gedurende een periode worden kosten van uren, bewerkingen, uitbesteed werk en materiaal ten laste van het resultaat geboekt. Zolang de order niet is
opgeschoond met SERA8590 Opschonen werkorders is er echter sprake van onderhanden werk: 

het saldo van alle kosten onder vermindering van eventuele facturen of gereedgemelde voorraad.

Met SERC3810 Boeken onderhanden werk productie wordt het onderhanden werk in mindering gebracht op het resultaat en zolang de order niet is
opgeschoond, geparkeerd op de balans.

ONDERHANDEN WERK: BALANSREKENINGEN

De balansrekeningen, waar het onderhanden werk wordt geboekt.

HERWAARDERING VOORRAAD

Wanneer de standaardkostprijs methode wordt gehanteerd, zal een wijziging in de kostprijs, een wijziging in de voorraadwaardering tot gevolg hebben.
Op deze rekening wordt het verschil geboekt.

VOORUITBETAALDE KOSTEN

Tijdens het boeken van inkoopfacturen is het mogelijk direct de kosten te verdelen over verschillende periodes. Dat deel van de kosten dat pas later wordt
geboekt komt tijdelijk op deze rekening. Per periode wordt een deel van deze rekening ten last van het resultaat geboekt. Zie SERA3040 Invoeren
inkoopfacturen.

PRIJSVERSCHILLEN INKOOP

Op deze rekening worden verschillen tussen de prijs, waarop voorraad is ingeboekt en de prijs op de inkoopfactuur automatisch geboekt.

 

Zie ook:

SERA2160 Wijzigen artikelgroepen (financieel)
SERA2110 Invoeren bedrijven
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SERA1270 Aanvullen klantenkaart

DOEL :

Invoer van aanvullende algemene informatie betreffende klanten.

Het programma biedt de mogelijkheid extra informatie over klanten vast te leggen. Deze informatie wordt ook getoond tijdens het invoeren van offertes of
orders. Daar kan ook informatie worden toegevoegd. 

De klantenkaart wordt verder gebruikt in SERI1810 Verkoopinformatie-systeem.
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SERA1280 Wijzigen betalingsvoorwaarden

DOEL :

Beheren van betalingscondities voor klanten door een beperkt aantal daartoe geautoriseerde gebruikers.

Binnen het normale wijzigingsprogramma, SERA1120, kunnen bovenstaande gegevens niet gewijzigd worden. Het is raadzaam de toegang tot
programma SERA1280 slechts aan een beperkt aantal gebruikers toe te kennen.

Wanneer in SERA0810 Wijzigen bedrijfsgegevens de paklijst blokkade op 'J' staat, verschijnt:

LEVERINGSBLOKKADE

Hiermee kan een extra termijn aan de normale betalingstermijn worden toegevoegd. Deze extra termijn wordt NIET aan de klant bekend gemaakt, maar
dient om goede klanten niet direct als reguliere wanbetalers te behandelen.

KREDIETLIMIET

De kredietlimiet heeft niet alleen betrekking op openstaande facturen, maar ook op lopende verkooporders. Tijdens het invoeren van een offerte of order
wordt gecontroleerd of de kredietlimiet voldoende is voor alle openstaande bedragen en orders. Orders met betaalwijze "PIA" (payment in advance) of
"VBT" (vooruitbetaling) worden niet in de berekening van het openstaande orderbedrag meegenomen.

 

BETAALTERMIJN

De betaaldatum van een factuur wordt standaard berekend door bij de factuurdatum het aantal dagen van de betaaltermijn op te tellen. In sommige
landen zijn aanvullende afspraken gebruikelijk, waarbij bijvoorbeeld de betaling dient plaats te vinden op de laatste dag van de maand waarin de
berekende datum valt.

 

Stoppen van leveringen:

Afhankelijk van de bovenomschreven instellingen kunnen leveringen worden gestopt: Paklijsten voor handelsorders worden niet uitgeprint. Zie SERA5310
Toewijzen voorraad (automatisch) en SERA5330 Toewijzen voorraad (handmatig).

Met programma SERB3610 Overzicht te weigeren leveringen kan ruim voor de verzenddatum een waarschuwing worden gegeven, dat bepaalde leveringen
niet uitgevoerd zullen worden, tenzij tenminste een deel van de openstaande posten betaald wordt.Orders met betaalwijze "PIA" (payment in advance) of
"VBT" (vooruitbetaling) worden altijd getoond.

N.B. Het is nog steeds mogelijk om orders in te voeren. Er zal alleen niet uitgeleverd kunnen worden.  

TOESTEMMINGSCODE:

Wanneer de parameter \sera\paramet\usepin.par aanwezig is, verschijnt tijdens het invoeren van orders een invoerschermpje zodra de klant NIET aan de
kredietvoorwaarden voldoet. In het schermpje wordt een code getoond, waarop een antwoordcode moet worden ingetoetst. Wanneer deze antwoordcode
correct is, kan alsnog de order worden ingevoerd. Met behulp van programma SERA1200 kan de antwoordcode door bijv. de afdeling debiteurenbeheer
worden berekend en worden doorgegeven aan de verkoop, wanneer orderinvoer toch acceptabel is.

 

RELATIE BEËINDIGEN

Door de betaalwijze BLK of BLQ aan een klant te koppelen, wordt het ook onmogelijk gemaakt om orders op een klant in te voeren.
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SERA1290 Printen klantetiketten

DOEL :

Printen van klantgegevens op een etiket.

Sortering kan op verschillende manieren plaatsvinden :

1. Op nummer

2. Op naam (ABC)

3. Op branche

4. Op rayon

5. Op postcode

Etiketten kunnen naast elkaar worden afgedrukt. Wanneer dat gewenst is moet ook de breedte van een etiket worden ingegeven. De breedte wordt
uitgedrukt in een aantal lettertekens.

Het programma gebruikt een voorgedefinieerde layout:

\SERA\PARAMET\ADDRESSL.TXT

Deze kan gewijzigd worden. Zie het handboek 'variabele formulieren' varforms.doc

Klanten komen ook in het prospect(relatie)-bestand voor. Wanneer een combinatie van etiketten van prospects / relaties en klanten gewenst is kan
SERI1880 Printen prospect etiketten gebruikt worden.
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SERA1310 Invoeren branchecodes

DOEL :

Vastleggen van codes per branche (bedrijfstype). De codes worden zowel binnen het klanten- als hetleveranciersbestand gebruikt.

De branchecode wordt gevraagd tijdens het invoeren van leveranciers en klanten. Zowel leveranciers als klanten kunnen gesorteerd naar branchecode
worden opgevraagd of geprint.

PRIJSAFSPRAKEN

De branchecode kan ook een functie hebben bij prijslijsten. Wanneer er per branche of groep van afnemers speciale kortingen of prijzen gelden, dan kan
de branchecode een goed hulpmiddel zijn om de vaak complexe prijsafspraken beheersbaar te houden.

Per branche met een eigen prijsstructuur dient een 'DUMMY' klant te worden aangemaakt met het nummer PL en de branchecode:

Branche 1000 krijgt als 'DUMMY' klant PL1000. (PL = PriceList)

Bij klant PL1000 dienen alle kortingen en bijzondere prijzen te worden vastgelegd. Alle andere klanten met branchecode 1000 krijgen nu dezelfde
kortingen en prijzen als klant PL1000. Per klant kunnen nog steeds extra uitzonderingen worden vastgelegd. Zie SERA2910 Invoeren korting per klant.
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SERA1410 Invoeren taalcodes

DOEL :

Vastleggen van codes per taal. De taalcode wordt gebruikt bij klanten, leveranciers, formulieren, teksten en artikelomschrijvingen. Het programma kan
daardoor output in de juiste taal printen.

 

Door het gebruik van de taalcode is het mogelijk uitgaande documenten zoals facturen, inkooporders etc. in de taal van de geadresseerde te sturen.

Klanten en leveranciers worden gekoppeld aan een taalcode. Tijdens het invoeren van een klant of een leverancier komt het vaak voor dat geen speciale
contactpersoon bekend is. De informatie uit de rubrieken INKOOP, VERKOOP en ADMINISTRATIE wordt daar afhankelijk van de taalcode als default
waarde geboden.
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SERA1500 Wijzigen commerciële valutakoersen

DOEL : 

Vastleggen afwijkende koersen voor berekening van verkoopprijzen.

Wanneer een financiële koers vaak wijzigt, kan dat problemen opleveren voor de verkoop van artikelen, waarvan de prijsin een buitenlandse valuta is
opgenomen in bijvoorbeeld een catalogus of een prijslijst. De verkoop wil dan graag gedurende een bepaalde periode een eigen vaste koers blijven
hanteren.

Met dit programma kan een afwijkende commerciële koers worden vastgelegd. Door een nul-waarde in te geven wordt de financiële koers weer gebruikt.

De commerciële koers wordt alleen gebruikt bij handelsoffertes en -orders en bij het afdrukken van prijslijsten. In alle andere modules, zoals bij projecten,
inkoop, contracten en reparaties, wordt de financiële koers gebruikt.

De afwijkende koers wordt toegepast op de brutoprijs uit het artikelbestand. Daarmee wordt de prijs in eigen valuta omgerekend naar een bruto prijs in de
valuta van de klant. Alle kortingsregels en nettoprijzen blijven van kracht.

Voorbeeld:

Zonder commerciële koers

Brutoprijs uit artikelbestand              2.00 Euro

Financiële koers US dollar                1.10

Brutoprijs US dollar klant                  1.82 US $

 

Met afwijkende commerciële koers

Brutoprijs uit artikelbestand               2.00 Euro

Commerciële koers US dollar            1.00

Speciale brutoprijs US dollar klant     2.00 US $    =    2.22 Euro

ZIE OOK:

SERA1510 Invoeren valutacodes

SERA2910 Invoeren korting per klant
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SERA1510 Invoeren valutacodes

DOEL :

Vastleggen van valutasoorten, waardoor het mogelijk is prijzen, vorderingen en schulden in vreemde valuta te beheren.

VALUTACODE

De valutacode wordt overal in SERA gebruikt om de valutasoort, waarin bedragen worden gepresenteerd aan te duiden. Het is dus belangrijk de code
zodanig te kiezen, dat deze internationaal begrepen wordt. Het is daarom raadzaam de standaard codes te gebruiken.

OMSCHRIJVING

Een aanvullende omschrijving voor INTERN gebruik.

 

AANTAL DECIMALEN

Het aantal decimalen waarin een valuta wordt gepresenteerd. Duitse Marken worden van 2 decimalen voorzien, terwijl bijv. Italiaanse Lires GEEN
decimalen kennen. Soms is het nodig bij bijvoorbeeld kostprijzen van artikelen extra decimalen te hebben. Wanneer een artikel 2,75 dollar cent kost,
moet dit genoteerd worden als .0275 $ Deze extra decimalen kunnen in de bedrijfsgegevens worden ingesteld. Zie SERA0810 Wijzigen bedrijfsgegevens.

KOERS T.O.V. EIGEN VALUTA

Let op dat koers niet, zoals bij koersoverzichten wel gebruikelijk per 100 of per 1000 wordt ingevoerd maar per 1. Er zijn voldoende decimalen
beschikbaar om ook hele lage koersen per 1-stuk te noteren.

 

RENTEPERCENTAGE

Het percentage van de rente zoals dat voor deze valuta geldt. Op dit moment wordt er nog niets met deze informatie gedaan behalve, dat ze getoond
wordt in het overzicht VALUTAHISTORIE. De informatie kan echter in de toekomst nuttig zijn, om bijv renteberekeningen te maken.

KOERSHISTORIE

SERA houdt vorderingen en schulden bij in de originele valuta. Omdat aan het eind van een periode het totaal van de vorderingen en schulden moet
worden omgerekend en gepresenteerd in de eigen valuta, zal de koers moeten worden bewaard. Het is daardoor mogelijk balansen te printen van reeds
verstreken periodes, waarin de koersen anders waren dan de huidige.

Diverse financiële programma's zoeken steeds naar de koers in de gevraagde periode.

Zie SERA3010 Invoeren dagboeken (VAST) voor verdere uitleg over het valuta- en koerssysteem.

ZIE OOK:

SERA1500 Wijzigen commerciële valutakoersen
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SERA1610 Invoeren classificatiecodes

DOEL :

Vastleggen van een hoofdindeling van de boekhouding. Grootboekrekeningen worden gekoppeld aan deze classificaties.

SERA biedt de mogelijkheid direct een financieel verslag in de vorm van een Balans en een Verlies- & Winstrekening uit te printen. Omdat dergelijke
overzichten vaak een andere volgorde van presenteren kennen dan de volgorde van de grootboekrekeningen, wordt het begrip CLASSIFICATIE
geïntroduceerd. Dit is een code die de indeling van de overzichten bepaalt. Bijvoorbeeld :

ACTIVA

01 inventaris

02 voorraad

03 vorderingen

04 geldmiddelen

PASSIVA

11 eigen vermogen

12 voorzieningen

13 schulden op lange termijn

14 schulden op korte termijn

 

RESULTAAT

21 omzet

22 inkopen

31 bedrijfskosten

41 afschrijvingen

51 rentelasten

61 belastingen

NUMMERING

De classificatiecode bestaat uit max. 3 posities.

Een ACTIVA-classificatie begint met '0'.
Een PASSIVA-classificatie begint met '1'.
De RESULTAAT-classificaties kunnen met ieder ander cijfer beginnen.

Zie ook: SERA1210 Invoeren rekeningschema

 



sera     HANDLEIDING                       

SERA1700 Vervangen artikel in alle stuklijsten

DOEL :

Soms wordt een artikel niet langer gebruikt en vervangen door een ander artikel. Met hulp van dit programma kan de wijziging in alle stuklijsten
doorgevoerd worden.

ONDERDEEL

Het te vervangen of verwijderen onderdeel.

NIEUW ONDERDEEL

Het nieuwe onderdeel. Wanneer geen vervanging plaatst vindt moet een functietoets ingetoetst worden.

DATUM

De wijziging van de stuklijsten kan ingaan op een bepaalde datum. De oude informatie wordt niet werkelijk verwijderd, maar er wordt een einddatum aan
toegevoegd. Tot deze datum geldt de oude stuklijst, terwijl m.i.v. deze datum de nieuwe stuklijst geldt.

Zie ook: 

SERA1710 Invoeren stuklijsten.
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SERA1710 Invoeren stuklijsten

DOEL :

Vastleggen van onderdelen die bij een eindproduct, halffabricaat of samengesteld artikel horen. Ook alternatieven kunnen worden vastgelegd.

SERA biedt 2 soorten stuklijsten:

 

SAMENSTELLING

Dit type is een verzameling artikelen, die afzonderlijk op voorraad zijn. Daadwerkelijke assemblage zal niet plaatsvinden.Een samengesteld artikel wordt
gebruikt bijvoorbeeld bij: 

verkoop - boekenpakket voor het 1e studiejaar

of

productie - setje boutjes en moeren zoals nodig voor eindmontage

Samengestelde artikelen kunnen op hun beurt opnieuw uit samengestelde artikelen bestaan. Dit kan 7 niveaus herhaald worden.

HALFFABRICAAT / EINDPRODUCT

Deze artikelen kunnen fysiek op voorraad liggen. Ze zijn opbouwd uit andere artikelen of andere stuklijsten. Er zijn geen beperkingen aan het aantal
niveaus waarop stuklijsten in stuklijsten kunnen voorkomen. Dit type stuklijst wordt ook wel een EIGEN PRODUKT genoemd.

HOOFDARTIKEL

Het samengestelde artikel, het halffabricaat of eindproduct.

ROUTE

Wanneer het hoofdartikel een eigen product is, kan het product op diverse manieren worden gefabriceerd. Afhankelijk van bijvoorbeeld het werkaanbod of
de ordergrootte, kan de productiewijze verschillen. De wisselende stuklijsten kunnen in de verschillende routes worden vastgelegd. De route is niet van
toepassing voor samengestelde artikelen. Route '0' geldt als de standaardroute. Zowel de bewerkingen als de onderdelen uit deze route worden bij
kostprijsberekening gebruikt. Zie SERA1780 Berekenen kostprijs stuklijsten.

N.B. Naast deze routeaanduiding, DE STUKLIJSTROUTE, kennen we ook de BEWERKINGSROUTE, met name bij seriematige productie.

Per product kan niet alleen worden vastgelegd WAARMEE het gemaakt moet worden maar ook HOE het gemaakt moet worden. In de zogeheten
bewerkingsroute wordt vastgelegd welke bewerkingen, kosten en documenten nodig zijn om het product te maken. Zoals de stuklijst verschillende
varianten kan hebben, kan ook de bewerking op verschillende manieren, routes, plaatsvinden. In de bewerkingsroute wordt aangegeven, welke
stuklijstroute bij welke bewerkingsroute hoort. Zie SERA9510 Invoeren/wijzigen bewerkingsroutes.

 

BIJZONDERE ROUTES

Drie routenummers hebben een bijzondere functie.

Route 9: UITBESTEDING

Er zijn verschillende vormen van uitbesteding. 

Soms wordt een product voor een groot deel in de eigen productie gemaakt. Een deel van de bewerkingen wordt via uitbesteding gedaan. De uitbesteding
wordt dan in een bewerkingsroute, calculatie of bouwdeel vastgelegd. Dit type uitbesteding wordt via werkorders geregeld.

Wanneer alle bewerkingen worden uitbesteed en alleen (een deel van) het basismateriaal aan de toeleverancier wordt gestuurd, wordt route 9 gebruikt.In
deze stuklijst wordt het toe te sturen materiaal vastgelegd. Dit type uitbesteding wordt via inkooporders geregeld.Wanneer de kostprijs van het
eindproduct via SERA1780 Berekenen kostprijs stuklijsten, wordt berekend, is een volledige kostprijsroute 0, inclusief de materialen en de bewerkingen
van de toeleverancier vereist. Zie ook SERA6510 Invoeren inkooporders.

ALTERNATIEVENLIJST

Via route 'X' kunnen alternatieven voor het hoofdartikel worden vastgelegd. Het zijn dus GEEN onderdelen, maar vervangingen. Een alternatievenlijst kan
zinvol zijn, wanneer een gevraagd artikel niet op voorraad is. Op relevante plaatsen in de verkoop- en productiemodules worden alternatieven getoond bij
het zoeken naar artikelnummers en aanwezige voorraad.

UITSPLITSINGS-LIJST

Deze optie wordt gebruikt om vanuit een hoofdartikel een specificatie van de onderliggende artikelen te maken. Deze optie kan worden gebruikt in bijv. de
voedingsmiddelenindustrie om eindproducten, afval, verliezen en bijproducten te specificeren. De uitsplitsingslijst kan als norm dienen voor de gewichten
/ hoeveelheden na bewerking.



Bijvoorbeeld:

1 kg sinaasappels
0.250 kg afval
0.500 kg sap
0.250 kg vruchtvlees

Via een speciaal (op aanvraag beschikbaar) programma kan geregistreerd worden wat de opbrengst was van bijv. 1000 kg sinaasappelen. De totale input
van 1000 kg moet gespecificeerd worden. Daarmee is volledigheid van opbrengst gewaarborgd, en kan er via vergelijkbare orders en de uitsplitsingslijst
controle worden gehouden op het afvalpercentage.

POSITIE

Met het positienummer kan de indeling van de stuklijst worden bepaald. Het positienummer kan ook gebruikt worden om aansluiting te vinden bij
positienummers op tekeningen.

NETTO AANTAL / AFMETING

Het aantal keer, dat het onderdeel voorkomt in de stuklijst. Hier kan tevens het formaat worden vastgelegd. Bijv. 2 x 0.5 x 0.75 zijn twee stukken van 0.5
x 0.75 meter (als de eenheid wordt gedefinieerd in meters). Door het formaat als <2> x .05 x 0.75 vast te leggen, wordt de code <2> vervangen door 2 x
het totale aantal van de stuklijst. Dit kan zinvol zijn als de stuklijst in wisselende aantallen wordt opgenomen:

Aantal eindproducten:     1         <2> x 0.5 x 0.75 meter         wordt         2 x 0.5 x 0.75 meter

                                    3         <2> x 0.5 x 0.75 meter         wordt         6 x 0.5 x 0.75 meter

Let op dat deze optie alleen een goed resultaat geeft als de stuklijst slechts 1 niveau kent, of wanneer sub-stuklijsten uitsluitend in aantallen van 1-stuk
worden opgenomen in het eindproduct. 

TOTAAL

De totale behoefte inclusief afval.

VANAF

De datum vanaf wanneer het onderdeel in de stuklijst gebruikt gaat worden.

T/M

De datum t/m wanneer het onderdeel is gebruikt.

De vanaf- en t/m datum kan gebruikt worden om een onderdeel uit een stuklijst te verwijderen, zonder dat de samenstellinghistorie verloren gaat. Door
van deze data gebruik te maken, kan altijd worden opgevraagd, welke onderdelen in een verouderd product zijn verwerkt. Door de ''vanaf" datum in de
toekomst te plaatsen kan ruim van te voren een stuklijst worden aangepast, zonder dat dit gevolgen heeft voor de huidige activiteiten rond de stuklijst.

Programma SERA1870 Opschuiven start data: gebruik oude voorraad, kan de achteraf de wijzigingsdatum vertragen, zolang er nog voldoende voorraad
van het oude artikel is.

ONDERDEELTYPE

Er zijn 3 typen onderdelen mogelijk :

1.VERPLICHT

Een verplicht onderdeel van een stuklijst moet altijd en zonder wijzigingen worden toegepast.

2.VERPLICHT MAAR TE WIJZIGEN

Dit type onderdeel dient wel te worden toegepast, maar binnen dezelfde artikelgroep kan een alternatief worden gezocht.

3.OPTIONEEL

Een optie-onderdeel hoeft niet te worden gebruikt. Bij de berekening van de kostprijs van een stuklijst wordt het dan ook niet meegenomen. De kostprijs
wordt altijd apart berekend. 

Tijdens de invoer van productie- en verkooporders worden de verschillende types aan de orderinvoerder kenbaar gemaakt, waarbij er uiteraard controles
op de juiste toepassing plaatsvinden.

 

N.B. De kostprijzen van de hoofdartikelen worden NIET automatisch aangepast.

Dit is een bewust gekozen werkwijze. Wanneer namelijk de prijzen WEL zonder meer zouden worden aangepast, zou iedere wijziging etc. direct invloed
hebben op kostprijzen en marges. Juist daarom is er sprake van standaard kostprijzen om kleine wijzigingen te kunnen opvangen. Met SERA1780
Berekenen kostprijs stuklijsten kan de kostprijs van een stuklijst berekend worden. De gevolgde route is altijd route 0.

Met behulp van programma SERA2490 Overzicht foutieve prijzen kan controle worden uitgeoefend op niet in de kostprijzen en verkoopprijzen
doorgevoerde wijzigingen.

AFVAL%



Door een afval percentage in te geven kan magazijnafgifte beïnvloed worden. Bij een behoefte van 100 stuks en een afvalpercentage van 10% wordt
voorcalculatorisch 110 stuks berekend. Ook van de voorraad worden 110 stuks afgeboekt.

SUB-PROJECT

Een werkorder kan worden onderverdeeld in subprojecten. (Zie SERA8050 Wijzigen subproject). Door in de stuklijst ook subnummers toe te voegen, zal
het systeem er rekening mee houden, dat niet alle materialen direct bij aanvang van de order nodig zijn, maar in sommige gevallen pas in een latere
fase.

INSTRUCTIES

Aan een onderdeel kunnen instructies worden toegevoegd. Dit kan zinvol zijn wanneer bijvoorbeeld te zagen materialen als hout of metaal in de stuklijst
worden opgenomen. Hoewel via de bewerkingsroute ook een koppeling met een documentenbestand kan worden gemaakt, kan vaak worden volstaan
met een korte verwijzing naar een werkinstructie een tekening etc.

BEWERKINGEN / DOCUMENTEN / OVERIGE KOSTEN / TEKSTEN

Een eigen product kan worden uitgebreid met een zogenaamde bewerkingsroute. Waar de stuklijst de benodigde materialen beschrijft (receptuur),
beschrijft de bewerkingsroute welke stappen er moeten worden ondernomen. De bewerkingsroutes kunnen via een apart programma aan een product
worden toegevoegd (zie SERA9510 Invoeren/wijzigen bewerkingsroutes) of via een aparte functie tijdens het invoeren van stuklijsten. Het programma
controleert of de gebruiker bevoegd is om via A951 ook bewerkingsroutes in te voeren.
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SERA1780 Berekenen kostprijs stuklijsten

DOEL :

Berekenen van een kostprijs van een eindproduct, halffabricaat of samengesteld artikel uit alle onderliggende onderdelen en alle bewerkingen.

Kostprijzen van SAMENGESTELDE artikelen en EIGEN PRODUKTEN worden met dit programma berekend. Zowel voor de stuklijst als voor eventuele
bewerkingen wordt route '0' gebruikt.

Berekend worden:

Inkooponderdelen tegen de standaard kostprijs uit het artikelbestand.
Halffabricaten tegen de standaard kostprijs uit het artikelbestand.
Samengestelde artikelen tegen de standaard kostprijs van de onderliggende inkoopartikelen en halffabricaten.
Bewerkingen uit de bewerkingsroute.
Uitbesteed werk uit de bewerkingsroute.
Kosten uit de bewerkingsroute.

NIET berekend worden:

Optie-onderdelen.

De kosten van bewerkingen worden berekend aan de hand van de gegevens uit de bewerkingsroute. (Zie SERA9510 Invoeren/wijzigen bewerkingsroutes).
Het standaardaantal is bepalend voor de vaste kosten per eenheid. Wanneer vaste kosten zoals insteltijd van een machine 500,- bedragen en het
standaardaantal 100 stuks is, zal aan ieder eindproduct 5,- worden toegerekend.

FINANCIËLE MUTATIES

Wanneer de standaard kostprijs wordt gebruikt, wijzigt de waarde van de voorraad, zodra een artikel, waar voorraad van is, wordt herberekend. Het
programma zal dan ook een voorraadmutatie genereren. Daarbij wordt de voorraad tegen de oude prijs afgeboekt en ingeboekt tegen de nieuwe prijs.
Wanneer de voorraad on-line gekoppeld is aan de boekhouding, wordt de bijbehorende boeking gemaakt volgens de gegevens uit de artikelgroep van het
hoofdartikel. Zie SERA2160 Wijzigen artikelgroepen (financieel).

VERKOOPPRIJZEN

De verkoopprijzen moeten separaat worden berekend. Voor deze methode is bewust gekozen, omdat niet iedere wijziging in een kostprijs automatisch
een wijziging in de verkoopprijs tot gevolg heeft. Zie SERA2460 Berekenen brutoprijzen en SERA2490 Overzicht foutieve prijzen.
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SERA1810 Invoeren betaalwijzen

DOEL :

Vastleggen van betaalwijzen zoals gebruikt bij het invoeren van verkooporders en directe facturen.

 

 

De betaalwijze wordt gebruikt bij verkooporders, inkooporders etc. De code is max. 3 posities lang.

Bijvoorbeeld :

BA1 Betaling per bank
KAS Betaling per kas
CAS Cashpayment
REM Rembours
LCR Letter of credit
CHQ Payment on cheque

Omdat het aantal codes doorgaans beperkt zal zijn, is er geen aparte verdeling naar taalcode. 

 

BETALINGEN PER KAS

Sera biedt de mogelijkheid kontante betalingen via een kasboekhouding af te wikkelen. Dit type betalingen begint met de code 'CS'. Zie SERA3710
Aanmaken kasbetaaltypes.
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SERA1870 Opschuiven start data: gebruik oude voorraad

DOEL : 

Wijzigen van stuklijsten op basis van beschikbare voorraad.

 

Een artikel uit een stuklijst heeft een start- en een einddatum. Wanneer een artikel moet worden vervangen, wordt in SERA1710 Invoeren stuklijsten de
geplande switchdatum ingevoerd. Op dat moment is de toekomstige voorraadpositie nog niet 100% duidelijk. Misschien is er nog veel voorraad aanwezig
op de werkelijke datum. Dit programma schuift de wijzigingsdatum op, zolang de voorraad nog boven het minimum uit het artikelbestand is.

Het minimum kan op 0 gezet worden, maar ook op een bepaalde waarde om bijvoorbeeld de uitlevering van reserveonderdelen te waarborgen. 
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SERA1880 Aanmaken dummy stuklijst voor MRP

DOEL :

Aanmaken van een stuklijst met de meest gebruikte materialen, bedoeld voor gebruik bij MRP.

 

 

Op basis van een historische periode selecteert het programma, veelgebruikte artikelen. Het gemiddelde verbruik per week wordt als onderdeel in een
stuklijst geplaatst. 

 

"1 Artikel geldt als 1% van het weekverbruik."

 

 

VOORBEELD:

Artikel                                         Verbruik laatste 6 maanden

1000 halffabricaat 1                                         2600

2000 halffabricaat 2                                         1300

3000 halffabricaat 3                                         5200

 

 

Een stuklijst voor DUMMY-artikel 'WEEKQUANT' ziet er daarna als volgt uit:

 

Stuklijst WEEKQUANT = 1% van een normale week:

1.0     x     1000 halffabricaat 1                 (100 = 2600 / 26 weken = 100%)

0.5     x     2000 halffabricaat 2                 ( 50 = 1300 / 26 weken = 100%)

2.0     x     3000 halffabricaat 3                 (200 = 5200 / 26 weken = 100%)

 

 

MASTERPLAN

Een MRPberekening wordt gedaan op basis van een masterplan. Sera biedt de mogelijkheid het masterplan te vullen met lopende verkooporders. Vaak
is de orderportefeuille te kort om een planning op langere termijn te maken.

Het masterplan moet dan gevuld worden met een prognose. Zo'n prognose kan aangemaakt worden met programma SERA9210 Aanmaken forecast
master plan. Er zijn echter productiebedrijven waar een dergelijke prognose niet handig werkt. Een dummy stuklijst biedt dan een oplossing.

Als voorbeeld wordt een bedrijf gegeven, dat hydraulische cilinders fabriceert. Een cilinder wordt geassembleerd uit 1 of meer buizen en een zuigerstang.
De assemblagecapaciteit is 300 cilinders per week, wat overeenkomt met de verkoopbehoefte. De knelpunten in het fabricageproces liggen niet in de
assemblage, maar in de productie van de buizen en zuigerstangen. Met name de toelevering van ruw-buis en afdichtingsringen is kritisch, omdat er een
levertijd van 3 maanden geldt. Hoewel er een groot aantal eindproducten bestaat, zijn de soorten ruw-buis en afdichtingen beperkt.

Het masterplan wordt aangemaakt vanuit de verkoop (zie SERA9820 Aanmaken masterplan vanuit verkoop). De weken die nog niet volgepland zijn vanuit
de verkoop, worden handmatig volgemaakt met het DUMMY-artikel. (Zie SERA9830 Invoeren masterplan). MRP zal daardoor ook op langere termijn de
juiste behoefte aan ruwbuis en afdichtingmateriaal voorspellen.

 

Week Orderportefeuille
cilinders

 Toegevoegde dummies

1 300 100 % 0
2 225 75 % 25



3 0 0 % 100
4 100 33 % 67
5 0 0 % 0
6 150 50 % 50
7   (1 vrije dag) 0 0 % 80
8 0 0 % 0

 

LEVEL

Het level geeft aan op welk niveau in het productieproces een dummy-artikel moet worden aangemaakt. In het voorbeeld is level 1 gekozen, het niveau
van het eindproduct. Er had echter ook op level 3, niveau van de ruwbuis een berekening kunnen worden gemaakt, om het gemiddelde grondstofverbruik
per week vast te leggen. Zie ook de beschrijving van MRP m.b.t. leveling.

ZIE VOOR EEN UITGEBREIDERE BESCHRIJVING VAN MRP:

SERA9870 M.R.P. berekening uitvoeren
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SERA1910 Enter stores

PURPOSE:

Defining of stores that will hold the stock.

 

The number of stores is almost unlimited within SERA. This allows to not only specify physical separate stores, but also to show goods in transit, or
controlling deliveries that do not pass through a store physically.

For instance:

10 Goods in transit
15 Goods in consignment
20 Straight from supplier to customer
25 Rejected materials

The requested address data will appear on the purchase orders

 

STORE GROUP

Stores can be divided into groups.  This option can be useful if stock is physically separated. In that case there is probably demand for separate
minimum stock levels and reordering systems.  See SERB1810 Enter store groups. 
The program automatically creates the group '00'. If no other groups are defined, the store is automatically linked to this group.

 

SALES ALLOWED?

By NOT allowing sales, the stock in this store can NOT be issued by the sales department to customers. This option is especially useful for production
stock, or for earlier mentioned special stores.
The store access rights can be specified even further on user level (See also: the manual system management \sera\help\sysmanag.doc

 

COUNT WITH MRP?

If the MRP method is used, stock from specific stores can be excluded from the calculation of the stock requirements. This can be useful in case of e.g.
safety or security stock.

 

DEPARTMENT

The department that is financially responsible for the store. When other departments use stock from this store, the system will book the relevant
financial booking.

 

EDI-STORE?

When stock information is received via EDI (electronic data interchange) from e.g. group companies or branches, the external stores have to be defined
as well. Depending on the company structure, branches or independent companies, it is also required in case of EDI stores, to define whether the store
is accounted for financially (See also: UTIL7710 Create communication script).

 

AUTOMATIC LOCATION ADJUDICATION?

SERA enables it to adjudge locations automatically. In every program where goods are stored or moved, the program seeks for a free location close by
the preferred location.
The number of allowed groups, the weight and the measurements are used as a criterion. 
By receiving goods or finishing own production, there will be searched for possible bulk locations. See SERB1710 Enter location types and SERB1610
Enter locations.

 

LOCATIONS



Within a store every location has to be defined and characterized (See also SERB1610 Enter locations).
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SERA1970   Setup distribution between branches and head office
 
 
PURPOSE:
 
Defining general ledger accounts and warehouses when goods are shipped between branches and warehouses and each location has as separate
database.
Description of the process.
 
 
NOTE:
 
Goods are transferred against cost price, without VAT or any other tax and the currencies have to be the same at each branch / head office involved.
 
 
DESCRIPTION
 
 
At the SENDER side there are warehouses for each RECEIVER. 
 
At the headoffice:
 
Nr.00 own warehouse
Nr.01 own warehouse
Nr.B1 branch 1
Nr.B2 branch 2
Nr B9 branch 3
 
Any code is accepted
 
At branch 1
 
Nr.00 own warehouse
Nr.01 own warehouse
Nr.HO headoffice
Nr.B2 branch 2
 
Branches can ship to each other and back to the head office. 
 
Note that the head office does not have a HO warehouse and that branch 1 has no B1 warehouse.
 
To move stock just use A683 and move from 00 or any other warehouse to the receives warehouse.  So if the head office wants to send stock to branch
1, stock has to be moved to warehouse B1. 
 

 

ACCOUNT
 
This has to be the account of the receiving party where the value of the transferred stock is posted as a receivable amount. 
 
 
 
ID
 
The ID has to be the warehouse number that the RECEIVERS have to identify you. In the example the ID of the head office (at the database of the head
office) is HO. This cannot be an existing warehouse otherwise you will send goods to yourself. 
At branch 1 the ID would be B1  
 

 
PROGRAM A198
 
This program writes off the stock from those warehouse where there is an account and an ID defined by A197. It makes a financial posting  <account>-
debit    stock-credit.
It also creates a file in \sera\mailer\transfer (make sure that this directory is available both at the sender and the receiver side called TRANSF<ID>.DBF.
This file collects all shipments of the last 10 days, so it has a built-in recovery in case data transfer was not successful. 
 
 
 
PROGRAM A199 
 
This program reads all the files that are in \sera\mailer\transfer.  It ignores the stock that has been sent to others and it also ignores the records that
have been posted already. 
It makes a financial posting  stock-debit <account>-credit



 
 
 
REPORTS
 
A683 can give a report what has been moved to it.
A689 / A690 can print what is ready to ship 
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SERA2010 Invoeren afdelingen

DOEL :

Vastleggen van de afdelingsstructuur (organigram) van het bedrijf, om daardoor per afdeling of groepen van afdelingen administraties te voeren en
resultaten te kunnen meten.

Een afdelingscode maakt het mogelijk de financiële informatie op afdelingsniveau te presenteren. Om dit te kunnen realiseren zal iedere journaalpost
voor zowel de debet- als de creditzijde voorzien moeten worden van een afdelingscode. Omdat SERA veel journaalposten zelf maakt wordt in
verschillende vaste gegevens een afdelingscode gevraagd om saldi te kunnen plaatsen. Tijdens het invoeren van journaalposten worden de
afdelingscodes handmatig ingevoerd. Naast de boekhouding heeft ook de bedrijfsadministratie belang bij een goede afdelingsstructuur.Orders,
bewerkingen en doorbelastingen worden op de juiste manier geadministreerd.

NUMMERING

Een afdelingscode, waarop geboekt mag worden dient altijd uit 4 posities te bestaan. Afdelingscodes met minder dan 4 posities zijn bedoeld om
resultaten van onderliggende afdelingen te verzamelen. Door de afdelingscodes logisch op te bouwen kan op alle niveaus binnen de organisatie het
resultaat bepaald worden.

Bijvoorbeeld :

V - verkoop algemeen
VB - verkoop binnenland
VBN - verkoop binnenland noord
VBND - verkoop binnenland noord detailhandel
VBNG - verkoop binnenland noord groothandel
VBZ - verkoop binnenland zuid
VBZD - verkoop binnenland zuid detailhandel
VBZG - verkoop binnenland zuid groothandel

VE - verkoop export
VEFR - verkoop export Frankrijk
VEEN - verkoop export Engeland

Selectie op de 1e positie geeft dan alle verkoopresultaten. Selectie op positie 1 en 2 het resultaat gesplitst naar export en binnenland, enz. Met behulp
van de E3-module kunnen doorbelastingen van de ene afdeling naar de andere gerealiseerd worden. Zie ondermeer SERE3010 Invoeren
selectieverzamelingen.
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SERA2110 Invoeren bedrijven

DOEL :

Vastleggen van andere bedrijven dan het hoofdbedrijf. Van deze andere bedrijven kan uitsluitend de boekhouding worden gevoerd.

BEDRIJF

In de financiële administratie kan een onbeperkt aantal bedrijven ingevoerd worden. De lengte van het bedrijfsnummer is max. 4 posities. Iedere code is
toegestaan.

MOEDERBEDRIJF

Een bedrijf kan verwijzen naar een moederbedrijf t.b.v. consolidatie middels een rapportgenerator of spreadsheet.

VALUTA

De valutacode die in het bedrijf wordt gebruikt. Per bedrijf is een andere valuta mogelijk.

REKENINGEN EN AFDELINGEN

Omdat SERA veel journaalposten automatisch aanmaakt dienen rekeningnummers en afdelingen bekend te zijn.

POSITIEREKENING VALUTA

Zowel in debiteuren en crediteuren als in het balansgedeelte van het grootboek worden boekingen in de oorspronkelijke valuta bijgehouden. Dit heeft als
voordeel dat op IEDER moment van de dag zonder ingewikkelde berekeningen, koerswijzigingen kunnen plaatsvinden en de effecten daarvan zichtbaar
worden. Het saldo van alle valuta, inclusief de eigen valuta wordt automatisch tegengeboekt op deze rekening.

De positierekening is een balansrekening!

 

Bijvoorbeeld :

 

Factuur voor reiskosten in USA-dollars.

REISKOSTEN                 USD  500.00 dt

NOG TE BETALEN                                     USD  500.00 cr

 

Aangezien 'REISKOSTEN' GEEN balansrekening is wordt het dollarbedrag omgerekend naar uw eigen valuta. Bij het doorboeken van de dagboeken
wordt dan het volgende geboekt : 

 

REISKOSTEN                 Hfl  950.00 dt

POSITIEREKENING                                    Hfl  950.00 cr

POSITIEREKENING            USD  500.00 dt

NOG TE BETALEN                                     USD  500.00 cr

 

In het grootboek wordt de positierekening dan als volgt gepresenteerd:

DAGBOEK OMSCHRIJVING           BEDRAG VALUTA HFL.BEDRAG

------- -------------------- -------- ------ ----------

INKOOP AUTOMATISCHE BOEKING    500.00 USD        950.00

INKOOP AUTOMATISCHE BOEKING   -950.00 HFL       -950.00

                                             ----------

                                             SALDO 0.00



 

Het HFL.BEDRAG wordt tijdens het printen/opvragen van het grootboek berekend met de actuele koers. Zodra nu de koers wijzigt van 1.90 naar 2.00 is
het overzicht als volgt : 

DAGBOEK OMSCHRIJVING           BEDRAG VALUTA HFL.BEDRAG

------- -------------------- -------- ------ ----------

INKOOP AUTOMATISCHE BOEKING    500.00 USD       1000.00

INKOOP AUTOMATISCHE BOEKING   -950.00 HFL       -950.00

                                             ----------

                                            SALDO 50.00
Er is nu een koers-NADEEL ontstaan van 50 gulden. Immers de schuld van 500 dollar is van 950 gulden opgelopen naar 1000 gulden. Het verschil dient
in de EIGEN valuta afgeboekt te worden: 

KOERSVERLIES                HFL 50.00 dt

POSITIEREKENING                           HFL 50.00 cr

VERSCHILLENREKENING

De rekening waarop eventuele verschillen geboekt worden bij afrondingen van vreemde valuta. Deze rekening wordt ook gebruikt om bij een eventuele
storing in financiële boekingen de saldi sluitend te maken.

DEBITEURENREKENING

De sluitrekening in het grootboek voor de sub-administratie debiteuren.

CREDITEURENREKENING

De sluitrekening in het grootboek voor de sub-administratie crediteuren.

BTW OP INKOPEN

De rekening waarop de door de leveranciers in rekening gebrachte BTW wordt geboekt. Conform het BTW-aangifteformulier is er geen onderscheid
tussen BTW hoog of laag. De BTW-statistiek wordt onafhankelijk van deze rekening opgebouwd. In sommige landen dient de BTW op ingekomen
creditnota's apart te worden vermeld. Wanneer dit het geval is, moet ook deze rekening worden ingevoerd.

SALDO LOPEND JAAR

Op deze rekening wordt nooit geboekt. SERA gebruikt deze rekening om het totaal van de resultaatrekening binnen de balans te presenteren.

NOG TE ONTVANGEN FACTUREN

Alle goederenontvangsten worden op een voorraad- of kostenrekening geboekt. De tegenboeking vindt op de rekening 'nog te ontvangen facturen' plaats.
Zie SERA6710 Inboeken goederenontvangsten. Met SERA3040 Invoeren inkoopfacturen, wordt deze rekening leeggeboekt naar crediteuren en de
rekening prijsverschillen.

VOORUITBETAALDE KOSTEN

Tijdens het boeken van inkoopfacturen is het mogelijk direct de kosten te verdelen over verschillende periodes. Dat deel van de kosten dat pas later wordt
geboekt komt tijdelijk op deze rekening. Per periode wordt een deel van deze rekening ten last van het resultaat geboekt. Zie SERA3040 Invoeren
inkoopfacturen.

PRIJSVERSCHILLEN INKOOP

Op deze rekening worden verschillen tussen de prijs, waarop voorraad is ingeboekt en de prijs op de inkoopfactuur automatisch geboekt.

LAATSTE INKOOPFACTUUR

Met deze rubriek wordt het startnummer van de binnenkomende facturen bepaald. Let op dat het nummer VOORAFGAAND aan het gewenste nummer
wordt ingevoerd.

DEBITEUREN MANEN NA

De eerste waarde is het aantal dagen na het verstrijken van de betaaldatum. De tweede waarde staat voor het aantal dagen daarna enz. Zie SERB3640
Printen aanmaningen.

Zie ook: 

SERA1210 Invoeren rekeningschema
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SERA2160 Wijzigen artikelgroepen (financieel)

DOEL :

Vastleggen van standaard journaalposten voor alle handelingen binnen de bedrijfsadministratie: verkoop, inkoop,productie etc.

 

 

Per artikelgroep vindt vastlegging plaats en zijn varianten mogelijk.

Wanneer een artikelgroep wordt ingevoerd, worden de financiële gegevens, zoals omzetrekening, voorraadrekening etc. gekopieerd vanuit artikelgroep
'0000'. Met behulp van dit programma kunnen deze rekeningen worden aangepast.

BELANGRIJK !

De rekeningen worden gebruikt aan de hand van de artikelgroep WAARMEE iets gebeurt en NIET WAARVOOR iets gebeurt:

WEL

1. De artikelgroep van het verbruikte materiaal.

2. De artikelgroep van de werksoort uit de urenadministratie.

NIET

1. De artikelgroep van het eindproduct waaraan het materiaal is uitgegeven.

2. De artikelgroep van het project / werkorder.

N.B. Deze situatie kan omgekeerd worden met een parameter setting. Zie SERA0830 Parameter instellingen.

 

 

Alle activiteiten binnen de organisatie hebben een financiële boeking tot gevolg: materiaalverbruik, ophogen onderhanden werk, omzet etc. etc. Per
activiteit moeten de rekeningen van de bijbehorende journaalpost ingevoerd worden. De paragraafnummers zoals 1. OMZET verwijzen naar het
boekingsvoorbeeld elders in dit hoofdstuk.

 

HANDEL / ALGEMEEN

 

1. OMZET

De omzet van alle artikelen die tot deze groep horen, wordt op deze rekening geboekt. De afdelingscode waar de omzet op geboekt wordt kan op
verschillende manieren aangestuurd worden:

Via klantnummer, rayoncode en de afdelingscode. (=standaard). Deze methode wordt vooral toegepast bij, die bedrijven waar het meten van de
prestatie van bijvoorbeeld filialen belangrijk is.
Via de artikelgroep kan een uitzondering worden gemaakt door omzet ongeacht de klant en het rayon te boeken op een vastgelegde afdeling.
Deze methode wordt vaak toegepast, wanneer een resultaat per productgroep belangrijk is.
Via een rayon- of afdelingswijziging tijdens het invoeren van orders. In alle gevallen blijft een verkoopstatistiek op rayon- en op rayon bestaan.

De tegenboeking vindt plaats op debiteuren en eventueel omzetbelasting.

2. VERBRUIK (KOSTEN VAN DE OMZET / COST OF SALES)

Deze rekening vormt de tegenrekening voor de voorraad, zodra voorraad wordt afgeboekt middels facturering.Op deze rekening worden ook ontvangsten
van goederen geboekt, die als NIET-voorraadartikel zijn gemarkeerd. De kosten van deze goederen komen daarom direct ten laste van het resultaat. De
afdeling is dezelfde afdeling als waarop de omzet wordt geboekt.

Een speciale optie is beschikbaar bij het factureren van kostenregels. Als de parameter \sera\paramet\bookcost.par aanwezig is, wordt om een extra
rekening gevraagd. Er wordt dan een aanvullende boeking gemaakt onder de code "COSTS":

 

DEBTEUREN dt         - VERKOOP cr                 - SALES JOURNAAL



COST OF SALES dt     - EXTRA REKENING cr          - COSTS JOURNAAL

 

3. VOORRAAD

De rekening waarop alle voorraadmutaties worden geboekt. Deze rekening wordt dus ook gebruikt bij ontvangsten / correcties op voorraad. Bij
voorraadcorrecties wordt als tegenrekening de rekening gebruikt zoals in de voorraadreferenties is opgenomen. Zie SERA6310 Invoeren
voorraadreferenties. De daar gebruikte nummers mogen dus NOOIT voorraadrekeningen zijn. Anders wordt voorraad aan voorraad geboekt en wordt de
voorraadadministratie wel bijgewerkt, maar verandert er in het grootboek per saldo niets. De afdeling waarop geboekt wordt is de afdeling zoals vermeld
bij het magazijn, waar de voorraad zich bevindt.

HERWAARDERING

Alleen, wanneer de voorraad gewaardeerd wordt tegen een standaard kostprijs (of vaste verrekenprijs) wordt deze rekening gevraagd. Zodra de kostprijs
van een artikel wordt gewijzigd en er voorraad van het artikel is, zal het systeem het verschil in voorraadwaarde boeken op deze rekening.

De tegenboeking vindt uiteraard plaats op voorraadrekening.

 

 

N.B. De volgende rekeningen zijn alleen belangrijk als er met werkorders projecten wordt gewerkt. Het programma vraagt weliswaar om
deze rekeningen, maar de rekeningen voor omzet en algemeen verbruik kunnen gebruikt worden. 

PRODUCTIE

4. OPBRENGST PRODUCTIE

Bij gereedmelding van werkorders voor artikelen, wordt enerzijds de voorraad opgehoogd, terwijl anderzijds de producerende afdeling op deze rekening
wordt gecrediteerd voor de waarde van het gereedgemelde product. De laatst bekende kostprijs uit het artikelbestand wordt gebruikt bij de berekening
van het bedrag. Bij orders die gekoppeld zijn aan verkooporders wordt de werkelijke kostprijs gebruikt. Projecten- of klantgebonden orders worden direct
gefactureerd zonder dat het eindproduct eerst op voorraad komt. In dat geval wordt niet deze rekening maar de normale omzetrekening gebruikt.

De tegenboeking vindt plaats op voorraadrekening.

MATERIAALVERBRUIK IN PRODUCTIE / OP PROJECTEN

5. KOSTEN VAN MATERIAAL

Verbruiken op werkorders worden ten laste van de producerende afdeling op deze rekening geboekt. Verbruiken kunnen door middel van zoeklijsten of
als ongeplande verbruiken worden geregistreerd.

ARBEID

6. KOSTEN VAN UREN

Uren worden tegengeboekt op deze rekening. Wanneer de uren worden geboekt op een BEWERKING uit een WERKORDER wordt de afdeling uit de
bewerking gebruikt. In geval er geen bewerking is vermeld is er sprake van niet gepland werk.Als afdeling wordt dan de afdeling gebruikt, waarop de
opbrengst van het eindproduct wordt geboekt.

7. OPBRENGST UREN

Uren worden tegen de tarieven zoals vermeld in de werksoorten of de planplaatsen gecrediteerd op de afdeling van de medewerker die het werk uitvoerde.
Als deze afdeling afwijkt van die uit de planning wordt alleen het loonkostendeel (uit de werksoort) op deze afdeling geboekt. De resterende opbrengst
gaat naar de geplande afdeling ter dekking van machine- en overige kosten. (Zie SERA8010 Invoeren werksoorten. )

Met SERA8080 Boeken urenadministratie kunnen de totalen per maand automatisch geboekt worden.

8. KOSTEN VAN EIGEN BEWERKINGEN

Wanneer een interne bewerking wordt gereedgemeld, worden de kosten van de bewerking op deze rekening geboekt. De afdeling is dezelfde afdeling als
waarop de opbrengst van het eindproduct wordt geboekt.

9. OPBRENGST VAN GEGEMELDE EIGEN BEWERKINGEN

Bij het gereedmelden van interne bewerkingen wordt de opbrengst op deze rekening geboekt. Eventueel kunnen bewerkingen ook gereedgemeld worden
bij het invoeren van uren of bij het gereedmelden van de order. De afdeling is de afdeling zoals in de BEWERKINGSOPDRACHT is vermeld. Dit kan dus
een ANDERE afdeling zijn, dan de afdeling, die verantwoordelijk is voor het eindproduct. Tijdens het gereedmelden kan de afdeling gewijzigd worden.

Als opbrengst wordt de kostprijs van de bewerking uit de werkorder gebruikt.

10. KOSTEN VAN UITBESTEED WERK

Wanneer een externe bewerking wordt gereedgemeld, worden de kosten van de bewerking op deze rekening geboekt. De tegenboeking (credit) vindt
plaats op de rekening 'nog te ontvangen facturen'. (Zie SERA2110 Invoeren bedrijven). De afdeling is dezelfde afdeling als waarop de opbrengst van het
eindproduct wordt geboekt.

 



ONDERHANDEN WERK

Gedurende een periode worden kosten van uren, bewerkingen, uitbesteed werk en materiaal ten laste van het resultaat geboekt. Zolang de order niet is
opgeschoond met SERA8590 Opschonen werkorders is er onderhanden werk. Dit is het saldo van alle kosten onder vermindering van eventuele facturen
of gereedgemelde voorraad. Het bedrag dient gecrediteerd te worden op het resultaat. 

Bijvoorbeeld :

Materiaalverbruik        10.000,-

Kosten van bewerkingen    8.000,-

                        ---------

Productiekosten          18.000,-

Onderhanden materiaal    10.000,- CR (correctie resultaat)

Onderhanden bewerkingen   8.000,- CR (correctie resultaat)

                        ---------

Resultaat                     0,-

                                                          ========

 

Op de balans zal dan als onderhanden werk zijn opgenomen:

 

Onderhanden materiaal    10.000,- DT

Onderhanden bewerkingen   8.000,- DT  

                        ---------

Saldo onderhanden werk        0,- DT

                                                         ========

 

Wanneer in de volgende periode de order gereed is ontstaat het volgende beeld:

 

Omzet                   20.000,- CR

Materiaalverbruik        10.000,-

Kosten van bewerkingen    8.000,-

                        ---------

Productiekosten          18.000,-

                        ---------

Resultaat                 2.000,- CR

                        =========

 

De onderhanden werkboeking uit de vorige periode is teruggedraaid.

 

Met behulp van SERC3810 Boeken onderhanden werk productie, kan de onderhanden werk positie aan het eind van een periode bepaald worden. Het
saldo van het onderhanden werk wordt dan geboekt op de balans en gecorrigeerd op het resulaat. Het programma kan steeds opnieuw gedraaid worden,
omdat slechts de mutaties in het onderhanden werk geboekt wordt. De afdelingen waar op geboekt wordt zijn de afdelingen zoals vermeld in de
WERKORDERS.

11. ONDERHANDEN WERK

De balansrekeningen, waar het onderhanden werk wordt geboekt. Het is mogelijk de verschillende elementen, waaruit het onderhanden werk bestaat op
verschillende rekeningen te boeken. Er kan uiteraard ook één vaste rekening gebruikt worden.

12. CORRECTIE RESULTAAT

Het systeem zal standaard de rekeningen geven, waarop de kosten voor materiaalverbruik, uren, gereedmelden etc. geboekt worden. Er kunnen ook
speciale rekeningen gebruikt worden, of één rekening, waarop het totaal van het correctie op het resultaat geboekt wordt.



VOORBEELD:

Het gebruik van de verschillende rekeningen wordt onderstaand uitgewerkt.Als voorbeeld geldt een bedrijf met 2 productieafdelingen en een
verkoopafdeling. Producten worden tegen een vaste verrekenprijs op voorraad gelegd, waarna verkoop in delen plaats vindt. De ene afdeling werkt voor de
andere op basis van planning, waarbij intern verrekend wordt op basis van voorcalculatie. Daarnaast is ook nog een medewerker tijdelijk uitgeleend op
basis van werkelijke uren. Het grondstofmagazijn is in beheer bij afdeling BROOD-1, terwijl het magazijn gereedproduct onder beheer van de afdeling
verkoop valt.

 

JOURNAAL

 

Rekening/omschrijving          Afdeling   Debet   Credit 

ONTVANGST VAN INKOOP

 3. grondstof                  PROD-1      1000

   nog te ontvangen facturen  PROD-1               1000

FACTURERING

 1. omzet                       Verkoop              3000

   debiteuren                  Verkoop     3000

2. verkocht gereed product     Verkoop     1900

3. voorraad                    Verkoop              1900

GEREEDMELDING PRODUCTIE

4. gereedgemelde voorraad      PROD-1               2000

3. voorraad                    Verkoop     2000

GEREEDMELDING BEWERKINGEN

bewerkingen voor eigen afdeling

8. kosten van bewerkingen      PROD-1       700

9. opbrengst gereedmeldingen   PROD-1               700

bewerkingen door andere afdeling

8. kosten van bewerkingen      PROD-1       190

9. opbrengst gereedmeldingen   PROD-2               190

uitbesteding van bewerkingen

10.kosten van bewerkingen      PROD-1        50

   nog te ontvangen facturen   PROD-1                50

URENADMINISTRATIE

eigen medewerkers op eigen machine

6. kosten uren                 PROD-1       600

7. opbrengst uren              PROD-1                600

6. kosten uren                 PROD-2       190

7. opbrengst uren              PROD-2                190

medewerkers van andere afdeling op eigen machine

6. kosten uren                 PROD-1        20

7. opbrengst uren (loondeel)   PROD-2                 15

7. opbrengst uren (machines)   PROD-1                  5

OVERIGE KOSTEN

   Salariskosten               PROD-1       450

                               PROD-2       200

                               verkoop      600



   te betalen loon/belasting   PROD-1                450

                               PROD-2                200

                               verkoop               600

   Overige kosten              PROD-1       150

                               PROD-2       200

                               verkoop      350

   Te betalen kosten           PROD-1                150

                               PROD-2                200

                               verkoop               350

ONDERHANDEN WERK 

11.saldo onderhanden werk      PROD-1        10

12.correctie resultaat         PROD-1                 10

 

 

RESULTAAT

 

Rekening/omschrijving        Afd.    Afd.    Afd.    Totaal

                             PROD-1  PROD-2  verkoop

OMZET

 1. gefactureerd aan klant                    3000 CR 3000 CR

 INTERNE PRODUCTIE

 4. gereedgemelde voorraad    2000 CR  

2. verkocht gereed product                   1900 DT 1900 DT

                            -------- ------- ------- -------

MUTATIE voorraad gereed prod.2000 CR         1900 DT  100 CR

PRODUCTIE-EFFICIENCY

9. opbrengst bewerkingen      700 CR  190 CR          890 CR

6. kosten van eigen uren      605 DT  190 DT          795 DT

6. uren van andere afdelingen  15 DT                   15 DT

                             ------- -------        --------

EFFICIENCYVERSCHIL             80 CR    0             80 CR

KOSTEN VAN BEWERKINGEN

8. kosten eigen bewerkingen   700 DT                  700 DT

8. van andere afdelingen      190 DT                  190 DT

10.kosten uitbesteed werk      50 DT                   50 DT

                             -------                 -------

                              940 DT                  940 DT

VERBRUIKEN PRODUCTIE

5. grondstof/halffabricaat   1000 DT                 1000 DT

12.corr.onderhanden werk       10 CR                   10 CR

                            --------                 -------

                              990 DT                  990 DT

                            -------- ------- ------- -------



TOTAAL BRUTO MARGE            150 CR     0   1100 CR 1250 CR

 

KOSTEN

   Salariskosten              450 DT  200 DT  600 DT 1250 DT

   Overigen                   150 DT          200 DT  350 DT

7. Dekking uren               605 CR  205 CR          810 CR

                             ------- ------- ------- -------

Dekkingsverschil                5 CR    5 CR  800 DT  790 DT

                             ------- ------- ------- -------

RESULTAAT                     155 CR    5 CR  300 CR  460 CR

                             ======= ======= ======= =======

 

Eventueel kan ook een balans op afdeling- /divisie- niveau worden geprint.

 

 

BALANS

 

ACTIVA 

3. voorraad gereed product   2000 DT

   verbruik gereed product                   1900 CR   100 DT

   grondstofverbruik         1000 CR

   grondstofinkoop           1000 DT

11.onderhanden werk            10 DT                    10 DT

   debiteuren                                3000 DT  3000 DT

   intercompany verhoudingen 1790 DT  210 DT 2000 DT

                            -------- ------- -------- -------

TOTAAL ACTIVA                1800 DT  210 DT 1100 DT  3110 DT

                            ======== ======= ======= ========

 

PASSIVA

   Toename vermogen          150 CR    10 CR  300 CR   460 CR

   te betalen loon/kosten    600 CR   200 CR  800 CR  1600 CR

10.uitbesteed werk            50 CR                     50 CR

   leveranciers             1000 CR                   1000 CR

                           -------- -------- ------- --------

TOTAAL PASSIVA              1800 CR   210 CR  1100 CR 3110 CR

                           ======== ======== ======== =======

 

De INTERCOMPANY VERHOUDINGEN tussen de verschillende afdelingen worden automatisch berekend bij een resultaat / balans per afdeling.

Het programma is beveiligd tegen het gebruik van onjuiste grootboekrekeningen. Zo mag er niet rechtstreeks geboekt worden op debiteuren, crediteuren,
nog te ontvangen facturen etc., of op titelrekeningen. Een rekening die in één van de artikelgroepen wordt gebruikt om voorraad op te boeken, mag
daarna niet meer gebruikt worden om bijvoorbeeld kosten, omzet of uren op te boeken. Als dat wel zou kunnen gebeuren, zou de voorraad niet meer
aansluiten met het grootboek, omdat er dan ook andere boekingen op de voorraadrekeningen zouden komen.

Om te controleren waarom het systeem bepaalde rekeningen niet laat zien, kan een overzicht van de grootboekrekeningen worden geprint. De lijst laat
zien welke rekeningen gekoppeld zijn aan een subadministratie, en waarop dus niet rechtstreeks geboekt mag worden.



Het kan voorkomen, dat een artikelgroep een foutieve voorraadrekening heeft. Het probleem kan dan opgelost worden door die artikelgroep te wijzigen en
te voorzien van de juiste rekeningen. Bij het verlaten van het programma worden de nieuwe rekeningen, die waarop voorraad kan worden geboekt
gekoppeld aan de subadministratie voorraad. De oude, foutieve rekeningen worden vrijgegeven.

TOESLAGEN

In sommige productiebedrijven worden toeslagen op uren, materiaal etc. geboekt. Buiten de artikelgroepen worden de toeslagregels vastgelegd in:
SERA2170 Wijzigen toeslagregels voor productieorders. De berekening van toeslagen vindt automatisch plaats tijdens het boeken van onderhanden werk
of vóór het opschonen van werkorders. Ook toeslagen worden in de berekening van onderhanden werk meegeteld.
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SERA2170 Wijzigen toeslagregels voor productieorders

DOEL : 

Vastleggen van percentages en boekingsrekeningen om toeslagen op materiaal en uren te boeken

 

 

In sommige productiebedrijven worden toeslagen op onderdelen van orders geboekt. Een toeslag uitgedrukt als een percentage van materiaalverbruik,
bestede uren, uitbesteed werk, services of overige kosten kan ten laste van de order worden geboekt en als dekking op bijvoorbeeld magazijnkosten of
overhead worden tegengeboekt.

 

Voorbeeld:

Afdeling productie

Materiaalverbruik             1000,- DT

Toeslag 15%                    150,- DT                    A
Afdeling magazijn

Dekking op magazijnkosten                     150,- CR     A
Het is mogelijk om toeslagen in openstaande (nog niet opgeschoonde) orders tijdelijk te crediteren en te plaatsen op een onderhanden werk rekening op
de balans. Zie ook: SERA2160 Wijzigen artikelgroepen (financieel)

 

 

Voorbeeld:

Afdeling productie

Materiaalverbruik             1000,- DT

Onderhanden materiaal                         1000,- CR     B
Toeslag 15%                    150,- DT

Onderhanden toeslag                            150,- CR     C
Afdeling magazijn

Dekking op magazijnkosten                      150,- CR

 

Balans

Onderhanden materiaal         1000,- DT                     B
Onderhanden toeslagen          150,- DT                     C
Het boeken van toeslagen vindt automatisch plaats tijdens het boeken van onderhanden werk of vóór het opschonen van werkorders. De dagboekcode
die gebruikt wordt is 'CSTADD'.  Een overzicht van de doorbelastingen is beschikbaar onder nummer C384. Daarbij kan de berekening naar keuze
opgestart worden.
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SERA2210 Invoeren boekingsperiodes

DOEL :

Vastleggen van periodes per boekjaar. De periodes worden gebruikt om financiële en statistische gegevens per periode te kunnen vastleggen en
presenteren.

 

 

BOEKINGSPERIODE

De 1e 4 posities van de boekingsperiode worden gevormd door het boekingsjaar. De 5e en 6e positie zijn gelijk aan de kalendermaand. Als aanvulling
kan er nog een periode 00 (beginbalans) en een periode 13 worden ingevoerd.

Standaard wordt een jaar verdeeld in twaalf periodes. Afhankelijk van de systeemdatum worden automatisch door SERA aangemaakte journaalposten in
de bijbehorende periode geboekt. Bij handmatige boekingen dient u de periode zelf in te geven. Eventueel kan een jaar in dertien periodes worden
verdeeld. Zie SERA0830 Parameter instellingen.

BOEKEN TOEGESTAAN ?

Met deze rubriek kan een periode worden afgesloten voor nieuwe boekingen of juist weer vrijgegeven. Deze blokkade geldt overigens niet voor
automatische boekingen van bijv. de facturering. De systeemdatum vormt daar overigens de basis voor de berekening van de periode.
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SERA2310 Invoeren rayoncodes

DOEL :

Indelen van klanten naar regio of vertegenwoordiger t.b.v. de statistiek.

De rayoncode wordt gebruikt om klanten en daarmee verkoopgegevens te verdelen naar vertegenwoordiger of naar geografische ligging. In het laatste
geval zijn de velden 'Woonadres, Woonplaats en Land' niet van belang.

OMSCHRIJVING

De omschrijving van het rayon bijvoorbeeld 'NOORD' of 'Dhr J. Jansen'

AFDELING

De afdeling waartoe het rayon behoord (verkoop). Een afdelingscode kan worden opgevraagd met een hulpscherm. Omzet en kostprijs van facturen
worden via de rayoncode van de klant automatisch doorgeboekt op de juiste afdeling. Via de artikelgroep van het verkochte artikel kan een uitzondering
worden gemaakt, en kunnen de boekingen steeds naar een afdeling worden verwezen. De statistiek per rayon is in beide gevallen hetzelfde.
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SERA2360 Berekenen stand.kostprijs uit inkoop

DOEL :

Op basis van door de gebruiker in te geven toeslagen en factoren wordt de standaardkostprijs vanuit de laatst bekende inkoopprijs berekend.

LET OP !

Dit is een zeer krachtig programma wat bij onjuist gebruik grote schade aan het artikelbestand, de voorraad en de boekhouding kan aanrichten.

Het programma biedt de mogelijkheid per artikelgroep per leverancier de standaardkostprijs van inkoopartikelen vast te stellen of te wijzigen. Daarnaast
kunnen bestaande inkoopprijzen met een bepaald percentage worden verhoogd. Het programma rekent eventuele vreemde valuta om naar de
bedrijfsvaluta.

VERHOGING INKOOPPRIJS

De optie is bedoeld om een algemene procentuele verhoging van een leverancier te kunnen invoeren in het artikelbestand. Het komt overigens niet vaak
voor dat alle prijzen met hetzelfde percentage verhoogd worden.

PROCENTUELE TOESLAG STANDAARDKOSTPRIJS

De standaardkostprijs wordt gebaseerd op de inkoopprijs. Naast de inkoopprijs kunnen ook andere kosten een rol spelen zoals:

Transport
Importheffingen
Koersrisico's
Verzekeringen
Magazijnkosten

Deze rubriek is bedoeld om kosten die in een percentage van de inkoopprijs kunnen worden uitgedrukt te berekenen.

VASTE TOESLAG STANDAARDKOSTPRIJS

Deze rubriek is bedoeld om kosten die een vast bedrag vormen mee te nemen in de standaard-kostprijs. 

 

De prijscatalogus wordt voor alle leveranciers en het artikelbestand voor de daarin voorkomende leveranciers aangepast. 

Wanneer de voorraad tegen standaardkostprijs wordt gewaardeerd, wordt bestaande voorraad geteld. Is er sprake van een voorkeurleverancier en wordt
het artikelbestand gewijzigd, dan wijzigt ook de voorraadwaarde. Het programma zal dan ook een voorraadmutatie genereren. Daarbij wordt de voorraad
tegen de oude prijs afgeboekt en ingeboekt tegen de nieuwe prijs.

Wanneer de voorraad on-line gekoppeld is aan de boekhouding, wordt de bijbehorende boeking gemaakt volgens de gegevens uit de artikelgroep van het
hoofdartikel. Zie SERA2160 Wijzigen artikelgroepen (financieel).
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SERA2380 Kopiëren brutoprijzen

DOEL :

Overzetten van toekomstige, reeds van te voren vastgelegde en mogelijk aan klanten gepresenteerde prijslijst, naar een actuele prijslijst.

Het programma kopieert binnen iedere gewenste artikelgroep de brutoprijzen van prijsklasse 1 naar prijsklasse 2 of omgekeerd. Eventueel kunnen
tegelijkertijd de prijzen verhoogd of verlaagd worden.

Het programma kan ook een belangrijke functie hebben wanneer er een nieuwe prijslijst voor een nieuw seizoen moet worden gemaakt. De stappen
kunnen dan als volgt zijn: 

1. De actuele prijsklasse 1 wordt naar een voorlopige prijslijst voor het nieuwe jaar gekopieerd met een prijsverhoging van 5%.

2. De nieuwe prijsklasse wordt gecontroleerd en eventueel aangepast.

3. Op het moment van ingang wordt prijsklasse 2 naar prijsklasse 1 gekopieerd.

 

Zie ook:

SERA1110 Invoeren klanten

SERA2510 Invoeren artikelen
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SERA2390 Verhogen brutoprijzen met een %

DOEL :

Verhogen van bestaande brutoprijslijsten.

Het programma biedt de mogelijkheid per artikelgroep de brutoprijs met een bepaald percentage te verhogen. Deze procentuele verhoging kan per
prijsklasse worden doorgevoerd.

AANTAL CIJFERS AFRONDEN

Het aantal cijfers waarmee nieuw berekende prijzen dienen te worden afgerond:

 

Aantal cijfers Basis bedrag Nieuw bedrag
0 1.62 1.62
1 1.62 1.60
2 1.62 2.00

 

 

Zie ook:

SERA2460 Berekenen brutoprijzen

SERA2490 Overzicht foutieve prijzen

SERA2360 Berekenen stand.kostprijs uit inkoop

SERA1780 Berekenen kostprijs stuklijsten
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SERA2410 Invoeren artikelgroepen

DOEL :

Vastleggen van groepen voor gelijksoortige artikelen t.b.v. de statistiek en de financiële afhandeling.

ARTIKELGROEP

De artikelgroepen vormen een essentieel onderdeel bij de implementatie van het SERA-pakket. Omdat veel financiële afhandeling door het programma
worden overgenomen is het noodzakelijk dat is vastgelegd hoe en op welke rekeningen er gemuteerd moet worden. Het artikelbestand dient onder
andere te worden verdeeld in artikelgroepen. Per groep kunnen dan diverse gegevens worden vastgelegd, die betrekking hebben op alle artikelen binnen
die groep. Daardoor hoeft deze informatie niet bij ieder artikel opnieuw te worden ingevoerd.

ARTIKELGROEP ALS OPBRENGSTGROEP

De artikelgroep wordt niet alleen gebruikt voor artikelen. Ook in andere situaties wordt de artikelgroep toegepast:

Kostenregels (regels zonder artikelnummer) bij inkoop, verkoop en productie.
Alleen bij productie voor voorraad is een eindproduct in de vorm van een artikel bekend. Bij alle andere productieorders vindt direct facturering aan
de klant plaats. Dergelijke orders worden altijd ingedeeld in een artikelgroep
Bij werksoorten wordt de artikelgroep gebruikt om kosten en opbrengsten van uren en bewerkingen te kunnen boeken.

TAAL

De artikelgroepen kunnen vertaald wordt t.b.v. prijslijsten. Basis is de bedrijftaal. Met SERA7010 Vertaling artikelen kunnen vertalingen worden ingevoerd.

BRUTOPRIJZEN IN % VAN DE KOSTPRIJS

Deze opties zijn alleen belangrijk voor handelsartikelen. Het ingevoerde percentage is de basis waarop brutoprijzen afgeleid worden van de standaard
kostprijs.

BTWSOORT

Per artikelgroep kan worden vastgelegd welke BTW-heffing van kracht is. Wanneer een klant de BTW-code 'IN' heeft, is artikelgroep bepalend voor de
hoogte van de BTW. In alle andere gevallen is de code van de klant bepalend voor de hoogte van de BTW.

STATISTIEKNUMMER

De code die in EG -verband voor deze artikelgroep wordt gehanteerd bij de aangifte van zogeheten intracommunautaire leveringen.

HOUDBAARHEID IN DAGEN

Deze rubriek wordt alleen getoond wanneer in SERA0830 Parameter instellingen de parameter ISFOOD.PAR is ingeschakeld. Een invoer 9999 wordt
gebruikt om aan te geven dat artikelen binnen deze groep geen beperkte houdbaarheid kennen.

OPSCHRIFT REGEL

Met deze rubriek en de volgende rubrieken kan de indeling van artikelomschrijvingen gestructureerd worden. In plaats van de standaard
"OMSCHRIJVING" kan de gebruiker gevraagd worden om in te toetsen:

TYPE LENGTE BREEDTE

of

KLEUR DIAMETER MATERIAAL

INDELING REGEL

Met deze rubriek kan de gebruiker nog verder gestuurd worden om de artikelomschrijvingen te structureren. Per positie van de omschrijving kan worden
vastgelegd welke tekens zijn toegestaan:

X = Ieder teken toegestaan
A = alleen letters
9 = alleen cijfers
! = ieder teken + HOOFDLETTERS
= spatie verplicht
- = streep verplicht
. = punt verplicht
, = komma verplicht

SERIENUMMERTYPE

Wanneer de productiemodule wordt gebruik, en er seriematig wordt gewerkt, kan het systeem serienummers genereren op de werkorders. Verschillende



artikelgroepen kunnen naar hetzelfde type verwijzen. De serienummers worden in een historisch bestand opgeslagen per artikel en per artikelgroep. Zie
ook SERA9710 Invoeren serienummertypes .

RESULTAAT NAAR AFDELING

Standaard wordt omzet en kostprijs van de omzet via de lijn klant -> rayon -> afdeling op afdelingsniveau geboekt. Deze werkwijze vindt meestal plaats
bij filiaalbedrijven of handelsbedrijven met een veelzijdig productenpakket. Daarbij is financieel inzicht per rayon belangrijker is dan dat per product. Het is
echter ook mogelijk om de standaardinstelling te overschrijven en per artikelgroep of serie artikelgroepen het resultaat naar een bepaalde afdeling te
schrijven. Deze methode verdient de voorkeur, wanneer het financiële inzicht per productgroep belangrijker is dan dat per rayon. Deze methode wordt
meestal toegepast bij productiebedrijven. In beide gevallen blijft overigens de verkoop statistiek op rayon gehandhaafd.

PRODUCTIEAFDELING

De afdeling, die normaal de producten binnen deze artikelgroep produceert. Dit gegeven wordt gebruikt in programma SERA9790 Overnemen MRP
advies voor werkorders en SERA9280 Opvolgen MRPadvies.

PRODUCTIE TOELEVEREN VANUIT MAGAZIJN

Het magazijn van waaruit grondstoffen aan de productie worden aangeleverd. Ook dit gegeven wordt in de bovengenoemde programma's gebruikt.

VASTE VERKOOPPRIJZEN

Per gebruiker (Zie SERA0410, invoeren gebruikers, handboek systeembeheer, \sera\help\sysmanag.doc) kan worden aangegeven dat een gebruiker
berekende kortingen tijdens orderinvoer niet mag wijzigen. Deze optie werkt alleen voor artikelgroepen, waarvan is aangegeven dat er vaste
verkoopprijzen gelden. Wanneer dat niet is vastgelegd mogen de prijzen door alle gebruikers tijdens orderinvoer gewijzigd worden.

UITSLUITEN VAN KORTING

Groepen kunnen worden uitgesloten van de standaard berekening van kortingen. (Zie SERA2910 Invoeren korting per klant). Wanneer een artikelgroep
als NETTO-groep is gemarkeerd, zal er ongeacht de ingevoerde definities GEEN korting worden berekend. De verkoopprijs is gelijk aan de brutoprijs uit
het artikelbestand. Zie SERA2510 Invoeren artikelen.

N.B. Algemene orderkortingen zoals vastgelegd met SERB2910 Invoeren algemene ordertoeslagen en kortingen WORDEN niet beïnvloed door een
nettomarkering.

BELANGRIJK !

Voor het aanvullen van de artikelgroepen met financiële gegevens moet ALTIJD DIRECT na dit programma, SERA2160, Wijzigen artikelgroepen
(financieel) uitgevoerd worden.
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SERA2460 Berekenen brutoprijzen

DOEL :

Met in de artikelgroep opgenomen factoren worden brutoverkoopprijzen berekend vanuit de standaard kostprijzen.

Dit programma berekent vanuit standaardkostprijzen de brutoprijs van een artikel. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van het in de artikelGROEP
opgenomen omrekeningspercentage.

Wanneer het artikel een SAMENGESTELD artikel is, en er dus een stuklijst bestaat wordt eerst de kostprijs opnieuw berekend uit de onderliggende
inkoop- of productieartikelen.

PRIJSVERLAGINGEN OOK ?

Wanneer bij berekening blijkt dat de oude brutoprijs hoger is dan de nieuw berekende, zal het programma afhankelijk van de invoer in deze rubriek de
prijs aanpassen of juist niet.

AANTAL CIJFERS AFRONDEN

Bij met name grotere bedragen kan het zinvol zijn af te ronden. Bijvoorbeeld:

Aantal cijfers     basis bedrag     nieuw bedrag
    0                 1.62             1.62

    1                 1.62             1.60

    2                 1.62             2.00

 

 



sera     HANDLEIDING                       

SERA2490 Overzicht foutieve prijzen

DOEL :

Opvragen of printen van brutoprijzen welke niet voldoen aan de marge die volgens de artikelgroep gehaald dient te worden.

Dit programma is bedoeld om periodiek te controleren of er prijswijzigingen moeten worden doorgevoerd. In tegenstelling tot de programma's SERA2460
Berekenen brutoprijzen en A247 worden de berekeningsresultaten NIET werkelijk doorgevoerd in het artikelbestand. De output is UITSLUITEND bedoeld
als controlemiddel.

Zodra een afwijking wordt geconstateerd verschijnt het desbetreffende artikel op het scherm of in de lijst. Het programma controleert volgens de methode
zoals beschreven in SERA2460 Berekenen brutoprijzen . Met dat programma worden de prijzen daadwerkelijk aangepast.



sera     HANDLEIDING                       

SERA2510 Invoeren artikelen

DOEL :

Invoeren van nieuwe artikelen die gebruikt kunnen worden bij inkoop, verkoop, productie ed.

ARTIKELNUMMER

Het artikelnummer is vrij te bepalen. Vrijwel iedere combinatie van cijfers en letters is toegestaan. Een aantal nummers is gereserveerd voor bijzondere
artikelen. Het programma waarschuwt tegen zo'n artikelnummer. Het is ook mogelijk om artikelnummers automatisch te laten bepalen. Wanneer er geen
logica in de opbouw van een nummer aanwezig hoeft te zijn, is deze optie aan te bevelen. Stel daarom de parameter autopart.par in. Zie:SERA0830
invoeren bedrijfsparameters.

BARCODE

Een barcode horend bij het artikel kan als extra zoekcriterium dienen. Bij het invoeren van een artikelnummer wordt altijd eerst gecontroleerd of het een
bekende barcode betreft. Dit is met name zinvol bij het gebruik van scanners.

ARTIKELGROEP

Alle artikelen worden ingedeeld in een artikelgroep om gemeenschappelijke eigenschappen als BTW percentage, voorraadrekeningen, statistiekcodes en
houdbaarheid collectief te kunnen beheren. Zie SERA2410 Invoeren artikelgroepen.

EXTERNE OMSCHRIJVING

De omschrijving van het artikel zoals gebruikt op externe formulieren als inkooporders, orderbevestigingen en facturen. In een extra window kan een
aanvullende tekst van onbeperkte lengte worden ingevoerd. Deze tekst zal ook op facturen e.d. worden geprint. Voor formulieren in een andere taal zal de
artikel omschrijving ook moeten worden vertaald.

INTERNE OMSCHRIJVING

Naast de externe omschrijving kan ook een interne omschrijving worden vastgelegd voor op interne formulieren als zoek- en stuklijsten. In deze rubriek
kan bijvoorbeeld naast de officiële (externe) omschrijving, de binnen de organisatie meer populaire eigen omschrijving worden opgenomen.

ZOEKMETHODE

De barcode, de externe en de interne omschrijving en het nummer van een artikel kunnen gebruikt worden om te zoeken tijdens bijvoorbeeld orderinvoer.
Alle programma's waar een artikelnummer wordt gevraagd, controleren de input als onderstaand is weergegeven. Wanneer een artikel is gevonden wordt
de invoer geaccepteerd en kan de volgende stap in het programma genomen worden.

1. Controle of de barcode bestaat.
2. Controle of het nummer bestaat.
3. Wanneer dan niets gevonden is verschijnt een opzoekscherm. Het programma zal proberen zo dicht mogelijk in de buurt van het gezochte artikel

te komen. Door eerst een '.' en daarna meestal bekende eerste deel van het artikel in te toetsen zal een lijst gesorteerd op nummer getoond
worden beginnend bij het ingetoetste nummer.

4. Een invoer zonder '.' laat het programma zoeken op omschrijving. Het programma zal eerst een lijst met externe omschrijvingen zien, die zo dicht
mogelijk bij de ingevoerde waarde komt. Met een functietoets kan worden omgeschakeld naar andere indexen: de interne omschrijving of de
velden 1 t/m 7 van de artikelkaart (zie onderstaand) . De wild card routine laat alle artikelen zien, waarin een ingegeven woord voorkomt in de
externe en/of interne omschrijving. Er kan ook gezocht worden op verschillende woorden met de wild card functie. Wanneer de extra woorden
gescheiden zijn door een '+' teken, moeten alle woorden voorkomen. Wanneer de woorden door een spatie zijn gescheiden, moet tenminste één
van de woorden voorkomen. Via TABS kan ook naar een artikel gezocht worden. De tabs moeten dan wel zijn vastgelegd en de artikelen moeten
aan de tabs zijn gekoppeld. (Zie SERE2510 Invoeren artikeltabs). Het is mogelijk een voorkeur zoekroutine binnen optie 4 vast te leggen. Het
programma start dan later steeds met deze voorkeur.

Tijdens het zoeken naar een artikel kan het zinvol zijn ook inzicht te hebben in de voorraadsituatie. Deze kan worden opgevraagd in een overzicht, zoals
beschreven bij programma SERA6920 Overzicht voorraadtekorten.

Het zoekscherm kan worden aangepast met behulp van 2 parameters: \sera\paramet\prtseek1.par voor zoeken op nummer of op externe omschrijving en
\sera\paramet\prtseek2.par voor zoeken op de interne omschrijving.

Voorbeeld:

De gewenste indeling is : Nummer, Omschrijving, Barcode

De parameter is dan : 1,3,2

Beschikbare kolommen zijn:

1 NUMMER
2 BARCODE
3 OMSCHRIJVING
4 INTERNE OMSCHRIJVING



5 VRIJE VOORRAAD INCL. QUARANTAINE VOORRAAD
6 VRIJE VOORRAAD EXCL. QUARANTAINE VOORAAD
7 QUARANTAINE VOORRAAD
8 BEDRIJFSEENHEID
9 ARTIKELGROEP
10 PRIJSLIJSTARTIKEL?
11 MINIMUMVOORAAD
12 MAXIMUM UIT VOORRAAD LEVERBAAR
13 BRUTOPRIJS
14 LEVERTIJD
15 ARTIKELNUMMER VAN DE LEVERANCIER
16 VERBRUIKTE + VERKOCHTE AANTALLEN DIT JAAR
17 VERBRUIKTE + VERKOCHTE AANTALLEN VORIG JAAR
51-90 VRIJE VELDEN 1 - 40 UIT DE ARTIKELKAART  (Zie SERB2100 Aanpassen vrije velden )

ARTIKELSOORT

1. Inkoopartikel

Artikelen die worden ingekocht zoals handelsartikelen of grondstoffen voor productie.

2. Samenstelling

Een samenstelling, ook wel kit genoemd, is een verzameling artikelen, die NIET als verzameling op voorraad wordt gehouden. Een voorbeeld is een
boekenpakket, waarbij alle onderdelen los op voorraad worden gehouden. Voor het totale pakket bestaat soms een speciale prijs. De samenstelling kan
ook in productie zinvol zijn om bijvoorbeeld een montageset, bestaande uit bouten en moeren, vast te leggen. Aan een samengesteld artikel moet een
stuklijst met de onderliggende artikelen worden toegevoegd.

3. Eigen product

Eigen producten zijn die artikelen, die worden geproduceerd door een eigen productie of door toeleveranciers. Behalve een stuklijst kan aan een eigen
product ook een bewerkingsroute worden toegevoegd. Daarin worden de bewerkingen, uitbestedingen en overige kosten vastgelegd. Ook documenten en
extra instructies kunnen in de bewerkingsroute worden opgenomen.

BESTELMETHODE

1. Bestelpunt

Zodra een artikel beneden een bepaald niveau komt, wordt een tekort gesignaleerd. In de rubriek, MINIMUMVOORRAAD, wordt verdere toelichting
gegeven.

2. MRP

Een MRPberekening geeft als resultaat wanneer bepaalde artikelen ingekocht of geproduceerd moeten worden. De berekening is veel complexer dan de
vorige methode. Meestal vindt MRPberekening plaats bij productiebedrijven met uitgebreide stuklijsten en bewerkingsroutes per artikel. Zie SERA9870
M.R.P. berekening uitvoeren. Artikelen, die volgens de MRPmethode besteld worden, hebben doorgaans geen minimumvoorraad. Wanneer dit wel het
geval is, mag het minimum als veiligheidsvoorraad worden beschouwd, voor het geval een leverancier in gebreke blijft, of er vaak spoedorders worden
gemaakt.

3. Gelijk met hoofdproduct

Waneer DIT artikel voorkomt in de stuklijst van een ANDER eigen product wordt tijdens het invoeren van een werkorder of een project, automatisch ook
een order voor DIT product aangemaakt. Het systeem herhaalt deze handeling ook onderliggende stuklijsten. Alle orders die automatisch aangemaakt
worden zijn verbonden met de hogerliggende orders. Het systeem houdt rekening met levertijden. Alle orders bevatten informatie over het product en/of
de klant op het hoogste niveau. Deze informatie kan op de afzonderlijke werkorders worden afgeprint.  Voor inkoopartikelen is deze optie belangrijk bij
het doorbestellen. Alleen die artikelen, die op bestelmethode '3' staan kunnen 1 op 1 worden doorbesteld, waarbij de relatie tussen inkooporder en
verkooporder direct aanwezig is.

Met de bestelmethode wordt overigens alleen de VOORKEUR-methode vastgelegd. Tijdens het opstarten van bestelprogramma's kunnen ook artikelen,
die een afwijkende bestelmethode kennen, worden geselecteerd.

BEDRIJFSEENHEID

Dit is de eenheid waarin het artikel op voorraad wordt gehouden en wordt uitgeleverd bijv. stuk, meter, kilo enz. De invoer is geheel vrij.

GEHELE AANTALLEN

Als er ook gedeelten van de bedrijfseenheid op voorraad kunnen liggen zoals 3.75 meter, dient hier "N" te worden ingegeven.

INKOOPEENHEID

De eenheid waarin wordt ingekocht. De invoer is geheel vrij.

CONVERSIEFACTOR

Als de inkoopeenheid afwijkt van de bedrijfseenheid dient er een conversiefactor te worden ingegeven. Bijvoorbeeld : De bedrijfseenheid = meter en de
inkoopeenheid = kilo. Wanneer 1 meter gelijk is aan 5 kilo zal de conversiefactor 5 zijn.



MINIMUM VOORRAAD

Veel producten hebben een levertijd. Tekorten moeten daarom al gesignaleerd worden VOOR het moment, dat er werkelijk niets meer op voorraad is.
Stel dat de levertijd van een product 1 maand is, en dat het verbruik van dat product ongeveer 100 stuks per maand is, dan is er eigenlijk al een tekort
zodra het saldo van de aanwezige voorraad en de lopende inkooporders minder dan 100 stuks is. Het duurt dan nog 1 maand (= 100 stuks) voordat er
weer nieuwe voorraad binnenkomt. 

De volledige berekening van een tekort is als volgt:

+Voorraad
-Minimum voorraad 
+Lopende inkooporders 
-Lopende verkooporders
-Lopende productieorders  (grondstofbehoefte)
+Lopende productieorders  (eindproducten)
Saldo

Zodra het saldo onder nul komt, dient er te worden bijbesteld. De minimum voorraad is dus NIET de hoeveelheid die altijd op voorraad moet zijn, maar het
MOMENT, waarop weer besteld moet worden. Sera biedt programma's om de minimumvoorraad te berekenen, ondermeer op basis van historie en
verwachtingspatronen. Zie SERC6660 Berekenen minimumvoorraad-advies en SERA6910 Overzicht voorraadprognose.

Als globale definitie kan gelden:

'het verbruik gedurende de levertijd'. Verfijningen met seizoensinvloeden, servicegraden etc. zijn daarnaast mogelijk.

magazijngroepen

Magazijnen kunnen worden ingedeeld in groepen. Deze optie kan zinvol zijn, wanneer voorraden fysiek gescheiden zijn. In dat geval is er waarschijnlijk
ook behoefte aan gescheiden minima en bestelsystemen. Zie SERB1810 Invoeren magazijngroepen. De minimumvoorraad uit het artikelbestand geldt
dan voor het TOTAAL van het bedrijf. Aparte minimumvoorraden kunnen worden ingegeven met SERB1850 Invoeren minimumvoorraad per magazijngroep.
Tenzij anders aangegeven is een magazijn ingedeeld in de (standaard) magazijngroep '00'. Voor deze groep geldt dat de minimumvoorraad gelijk is aan
het minimum uit het artikelbestand verminderd met de minima uit de andere magazijngroepen. Voor magazijngroep '00' kan dus geen aparte
minimumvoorraad worden ingegeven.

 

BESTELAANTAL

Het aantal bedrijfseenheden wat doorgaans besteld wordt. Dit kan meer zijn dan de minimumvoorraad om bijv. kwantumkorting te krijgen. Het kan ook
minder zijn. Daardoor blijft de voorraadwaarde beperkt, maar stijgt het aantal inkoophandelingen.

BESTELTOENAME

Soms moet er meer besteld worden dan de hoeveel zoals ingevoerd bij het bestelaantal. Wanneer een artikel uitsluitend in verpakkingen van 10 stuks
wordt geleverd, is het niet mogelijk 83 stuks te bestellen. Wanneer in deze rubriek 10 wordt ingevoerd, zal Sera een advies geven of een bestelling
genereren van 90 stuks.

OPNEMEN IN PRIJSLIJST ?

Niet alle artikelen zijn bestemd voor verkoop of gewenst in een prijslijst. Met deze rubriek kan plaatsing gestuurd worden. Deze informatie kan ook
gebruikt worden om aan de verkoop aan te geven, wat voorkeurartikelen zijn, in het geval er ook alternatieven zijn. De informatie verschijnt in de
opzoekschermen.

MAXIMAAL UIT VOORRAAD LEVERBAAR

Om te voorkomen dat de gehele voorraad aan een enkele klant wordt verkocht kan hier een aantal worden ingegeven wat zichtbaar wordt bij het invoeren
van verkooporders. Als dit aantal overschreden wordt zal het systeem met een default levertijd komen die gelijk staat aan de levertijd van het artikel bij
inkoop of productie.

VOORKEURMAGAZIJN

Het magazijn waar bij voorkeur het artikel moet worden opgeslagen. Dit wordt zichtbaar bij een goederenontvangst of een gereedmelding van een
productieorder.

VOORKEURLOKATIE

Idem voor de locatie binnen het voorkeurmagazijn. Zie programma SERB1210 Invoeren voorkeurlocaties om, indien gewenst, voorkeurlocaties binnen
andere magazijnen vast te leggen.

LEVERTIJD (DAGEN)

De levertijd bij de leverancier.

LEVERANCIER

De vaste leverancier van dit artikel. Als er geen leverancier wordt ingevoerd kan dit artikel niet automatisch worden besteld. Wanneer een leverancier
wordt ingevoerd, zal ook de 'bestelcatalogus' worden aangepast. In dat bestand wordt vastgelegd welke leveranciers, welk artikel kunnen leveren,
aangevuld met informatie als prijs en levertijd en de aanduiding voorkeurleverancier J/N.



ARTIKELNUMMER LEVERANCIER

Het nummer waaronder dit artikel bij de leverancier bekend is.

AUTOMATISCH BESTELLEN? J/N

Per artikel kan worden vastgelegd of het automatisch moet kunnen worden besteld met SERA6680 Automatisch bestellen. Deze optie kan zinvol zijn
voor artikelen die altijd op voorraad moeten zijn, en die steeds bij dezelfde leverancier gekocht worden, tegen bekende condities.

INKOOPVALUTA

De valuta waarin het artikel wordt ingekocht en waarmee de inkoopprijs wordt berekend.

INKOOPPRIJS

De inkoopprijs in de inkoopvaluta. Soms is het nodig bij bijvoorbeeld kostprijzen van artikelen extra decimalen te hebben. Wanneer een artikel 2,75 dollar
cent kost, moet dit genoteerd worden als .0275 $ Deze extra decimalen kunnen in de bedrijfsgegevens worden ingesteld. Zie SERA0810 Wijzigen
bedrijfsgegevens.

STANDAARD KOSTPRIJS

De standaardkostprijs wordt gebaseerd op de inkoopprijs. Naast de inkoopprijs kunnen ook andere kosten een rol spelen zoals:

Transport
Importheffingen
Koersrisico's
Verzekeringen
Magazijnkosten

Voorraad kan gewaardeerd worden tegen een standaard kostprijs of tegen de actuele prijs per partij. Wanneer de standaard kostprijs wordt gebruikt, zal
het systeem bij iedere wijziging van kostprijzen controleren of bestaande voorraad wordt gewijzigd. De noodzakelijke financiële mutaties worden door het
systeem automatisch verricht. Zie SERA0810 Wijzigen bedrijfsgegevens voor de gehanteerde methode. De standaard kostprijs is ongeacht de
voorraadwaardering altijd de basis voor calculaties en kostprijsberekeningen. Wanneer de voorraad niet tegen standaard kostprijs wordt gewaardeerd,
maar tegen prijzen per partij (LOT-nr) zijn er twee mogelijkheden bij ontvangst. Zie SERA0830 Parameter instellingen.

1. Een ontvangst wordt gewaardeerd tegen de op dat moment geldende standaard kostprijs uit het artikelbestand.
2. Een ontvangst wordt gewaardeerd tegen de prijs uit de inkooporder.

KOSTPRIJS SAMENGESTELDE ARTIKELEN / EIGEN PRODUKTEN

Wanneer deze artikelen worden ingevoerd kent het systeem de componenten en de eventuele bewerkingskosten nog niet. Het is niettemin BELANGRIJK
tenminste een schatting van de kostprijs in te voeren. Vaak wordt er vergeten de kostprijs tijdig aan te passen, zodra de definitieve samenstelling bekend
is. Wanneer er dan werkorders gereed worden gemeld of verkoop plaatsvindt, er zelfs geen redelijke inschatting van een kostprijs bekend is, zal het
systeem uiterst onbetrouwbare marges krijgen.

BRUTOPRIJS 1/2.

Binnen SERA zijn twee verkoopprijslijsten te hanteren. Bijvoorbeeld voor eindgebruikers en groothandels of voor het huidige seizoen en het volgende.Het
systeem zal een advies geven volgens de marge die is vastgelegd in de artikelgroep. De waarde kan worden overschreven.

Bij wijziging van samengestelde artikelen wordt als extra informatie het volgende getoond:

1. Het totaal van de kostprijzen van alle onderdelen in de stuklijst. Zie SERA1710 Invoeren stuklijsten.
2. Van de onderdelen worden de brutoprijzen bij elkaar geteld, als werden ze als losse artikelen verkocht.
3. Omdat het samengesteld artikel zelf in een andere groep kan zijn ondergebracht als de componenten en de groepsfactoren dus ook anders
kunnen zijn, wordt ook het samengestelde artikel berekend. De kostprijs wordt vermenigvuldigd met de factor uit de artikelgroep van het
SAMENGESTELDE artikel. De informatie uit de groepen van de componenten wordt dus NIET gebruikt.

Het is raadzaam bij wijziging van de brutoprijs deze berekening over te nemen.

INGANGSCONTROLE

Wanneer ingangscontrole moet worden toegepast wordt het artikel bij ontvangst op een inkoop- of productieorder in quarantaine gezet. Het kan dan niet
worden verkocht of worden afgegeven aan productie. Zie SERA6710 Inboeken goederenontvangsten. Pas na vrijgave met SERA6720 Goederen van
controle naar voorraad, kunnen de goederen worden gebruikt.

VOORRAAD BOEKEN

Wanneer voorraad geboekt wordt kan er geen negatieve voorraad ontstaan. Voorraad wordt altijd op partij- en locatieniveau bijgehouden.Bij sommige
artikelen zoals smeerolie voor eigen machines of eenvoudige artikelen als kleine schroefje is het bijhouden van voorraad weinig zinvol. Bij ontvangst wordt
de waarde van de partij direct als kosten geboekt. Het systeem houdt geen voorraad bij. Het systeem gaat ervan uit, dat er altijd voldoende voorraad is.

MAANDEN HISTORIE

Het aantal maanden dat voorraadmutaties bewaard moeten blijven. Programma SERA3990, opschonen voorraadmutaties (zie handboek systeembeheer
STRU_NED.DOC) houdt rekening met de waarde uit deze rubriek. Een waarde van 999 geeft aan, dat de historie altijd bewaard moet blijven. Met name
bij die artikelen, waar de historie belangrijk is i.v.m. traceerbaarheid, wordt een lange periode aangeraden.



COMMERCIËLE DOCUMENTEN

Er kunnen diverse documenten of computerbestanden worden gekoppeld aan het artikel. Bij verkooporders worden de gekoppelde documenten en/of
bestandsnamen getoond, waarna de keuze kan worden gemaakt of documenten moeten worden meegestuurd. Direct printbare documenten kunnen als
bijlage worden geprint. Zie ook SERA0830 Parameter instellingen : DOCUSERV.PAR

TECHNISCHE DOCUMENTEN

Er kunnen diverse documenten en bestanden aan het artikel worden gekoppeld. Bij werkorders en inkooporder kunnen direct printbare documenten ook
als bijlage worden geprint, op dezelfde manier als bij het commerciële document.

TELFREQUENTIE

Per artikel kan worden vastgelegd hoe vaak de administratieve voorraad gecontroleerd moet worden t.o.v. de werkelijke voorraad. Voor dure of voor het
bedrijfsproces vitale artikelen geldt een hogere frequentie dan voor goedkope en makkelijk verkrijgbare onderdelen. Teladviezen worden gegenereerd op
basis van deze informatie en de datum waarop het vorige advies is gegeven. Zie SERB6710 Printen voorraadtellijsten.

GEWICHT (KG)

Het gewicht per bedrijfseenheid t.b.v. paklijsten.

HOUDBAARHEID IN DAGEN

Afhankelijk van de artikelgroep kan een houdbaarheid worden gevraagd. De waarde 9999 geeft aan de het product onbeperkt houdbaar is.

VERPAKKINGSEENHEID

De verpakking van het artikel. De soorten worden vastgelegd met SERA2760 Invoeren verpakkingseenheden: doos, bundel etc. De informatie m.b.t.
verpakking wordt gebruikt, wanneer tijdens het factureren verzendgegevens worden gevraagd. Zie PARTPACK.PAR SERA0830 Parameter instellingen.
De verpakking kan ook gebruikt worden om emballage en eventuele transportkosten automatisch te berekenen. Zie SERA2760 Invoeren
verpakkingseenheden

AANTAL PER VERPAKKINGSEENHEID

Het aantal stuks van de bedrijfseenheid per verpakking. Zie ook: SERA2760 Invoeren verpakkingseenheden. Wanneer er verschillende verpakkingen voor
hetzelfde artikel worden gebruikt, is het zinvol voor iedere verpakking een ander artikel in te voeren.

AANTAL PER PALLET

Het aantal verpakkingseenheden per pallet

METHODE VAN UITGIFTE

Er zijn vier mogelijkheden.

1. Op zoeklijst / toewijzing

Volgens deze methode wordt een artikel nadat het is toegewezen aan een order van de voorraad afgeboekt met de zoeklijst. Dit is de enige methode als
het gaat om handelsartikelen. Bij grondstoffen voor eigen productie kunnen de ook overige methoden worden gehanteerd. Zie voor handelsorders ook
programma SERA5330 Toewijzen voorraad (handmatig) en voor productieorders SERA8430 Toewijzen voorraad/printen zoeklijsten.

2. Bij gereedmelding bewerking handmatig

Als een bewerking van een productieorder wordt gereedgemeld kan een bijbehorende grondstof direct worden afgeboekt. Dit betekent een aanzienlijke
tijdsbesparing ten opzichte van methode 1. Deze en volgende methoden worden vooral toegepast als er sprake is van een "open" magazijnsituatie. Zie
SERA8530 Bewerkingen gereedmelden.

3. Bij gereedmelding bewerking automatisch

Als een bewerking van een productie order wordt gereedgemeld worden bijbehorende grondstoffen automatisch afgeboekt. Het nadeel van deze manier is
echter dat aantallen volgens voorcalculatie worden afgeboekt en dat het werkelijke verbruik kan afwijken. Zie SERA8530 Bewerkingen gereedmelden.

4. Reconstructie

Volgens deze methode worden verbruiken achteraf gereconstrueerd en afgeboekt volgens voorcalculatorische aantallen. Dit wordt toegepast bij kleine
artikelen (schroefjes e.d.) of moeilijk te meten aantallen (smeerolie). Zie SERF8990 Materiaalverbruik reconstrueren.

PICTURE FILE

Tijdens het zoeken naar artikelen kan een plaatje getoond worden. Iedere formaat dat gekoppeld is aan een windows-applicatie kan gebruikt worden.
Eventueel kan ook een 'VIEWER'-programma gebruikt worden om andere formaten te tonen. Het viewer-programma moet worden aangegeven in een
parameterbestand 

\SERA\PARAMET\QUICVIEW.PAR: Bijvoorbeeld:

MYVIEW.EXE (/)

De variabele wordt tijdens het opvragen gevuld met de naam van de picture file uit het artikelbestand.

VRIJE VELDEN



Naast de basisinformatie, kunnen er max. 40 extra velden worden toegevoegd. Deze velden zijn vrij te definiëren met programma SERB2100 Aanpassen
vrije velden.

Toepassing: 

Via door de gebruiker zelf te definiëren vrije rapporten in \sera\paramet\partcrd*.txt (zie de      HANDLEIDING                        variabele formulieren,
FORM_NED.DOC ) kunnen de vaste velden uit A251 en de 40 vrije velden worden geprint. De volgende programma's kunnen deze vrije rapporten
aanroepen:

SERB2550 Printen artikelkaarten

SERA6710 Inboeken goederenontvangsten. Dit programma controleert of de layout \sera\paramet\partcrd1.txt aanwezig is. Wanneer dit het geval is
wordt een door de gebruiker in te geven aantal geprint bijv. om de verpakkingen te labelen.

SERA8380 Werkorders gereedmelden (als SERA6710). In de variabele werkorderlayout kunnen de 40 velden ook worden opgenomen.

De vrije velden kunnen ook worden afgedrukt op zoeklijsten, facturen, inkooporders, offertes en orderbevestigingen.
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SERA2570 Wijzigen artikelseries

DOEL :

Wijzigen van een serie of groep artikelen met dezelfde informatie.

WAARSCHUWING !

Dit programma kan een zeer krachtige hulp betekenen, wanneer bij veel artikelen hetzelfde gegeven moet worden ingevoerd of gewijzigd. Tegelijkertijd
kunnen de gevolgen welhaast onherstelbaar zijn, wanneer het programma foutief wordt toegepast. De menukeuze met dit programma dient daarom aan
slechts weinig gebruikers te worden toegekend. Het programma biedt de mogelijkheid om artikelen met dezelfde artikelgroep te wijzigen of om artikelen
binnen een nummerserie aan te passen.
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SERA2610 Invoeren oorzaak- / klachtcodes

DOEL :

Vastleggen van oorzaak- en klachtcodes t.b.v. een reparatieadministratie en daarbij horende statistische informatie.

De oorzaak en klachtcodes worden gebruikt in het reparatieprogramma. Met deze codes kan er structuur worden gebracht in reparatierapporten,
waardoor statistische informatie toegankelijker wordt. De oorzaak en klachtcodes worden ook gebruik in het Helpdesk-programma.

 

Zie ook:

SERA6010 Invoeren reparaties

SERB0610 Wijzigen helpdesk probleemstatus
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SERA2710 Invoeren B.T.W.codes

DOEL :

Vastleggen van verschillende BTW-soorten, zoals hoog-, laag-, en nultarief met de bijbehorende grootboekrekeningen.

Een code van 2 posities is beschikbaar voor de verschillende BTWsoorten.

Bijvoorbeeld :

00 geen BTW
01 laag tarief
02 hoog tarief

Per artikelgroep (ook voor overige opbrengsten) wordt vastgelegd met welk tarief gefactureerd moet worden. In het bestand worden ook de codes
vastgelegd voor klanten en leveranciers.

Standaard zijn al opgenomen:

IN binnenland, wel BTW berekenen
EX buitenland, geen BTW berekenen
EC Europa, geen BTW berekenen
MC Europa, medecontractant

Deze codes zijn niet bedoeld om opgenomen te worden in een artikelgroep. Ze dienen om per klant vast te leggen of er BTW berekend moet worden of
niet. Wanneer BTW berekend moet worden, (code IN) zal per factuurregel uit de artikelgroep het juiste tarief worden opgehaald.

LET OP!

Deze codes kunnen aangevuld worden met bijzondere codes. In sommige E.C.-landen gelden voor bepaalde bedrijven afwijkende percentages. Door
deze bijzondere code met een klant te koppelen, wordt niet het tarief uit de artikelgroepen berekend, maar het afwijkende tarief zoals vastgelegd in deze
code.

Doorgaans wordt deze methode NIET toegepast. Zorg er dus voor dat een klant niet foutief aan een code voor een percentage wordt gekoppeld, maar aan
een code als IN of EX.

AFDELING

De afdeling, waarop de BTW-bedragen geboekt moeten worden. De afdelingscode dient 4 posities te hebben.

GROOTBOEKREKENING

De rekening waarop de af te dragen BTW-bedragen geboekt moeten worden.
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SERA2760 Invoeren verpakkingseenheden

DOEL :

Vastleggen van verpakkingssoorten.

Deze informatie is beschikbaar tijdens het invoeren van artikelen. De gegevens kunnen worden gebruikt om bij verzending het aantal dozen en pallets te
kunnen berekenen. Eventueel kan het resultaat worden overschreven.

Bijvoorbeeld :

bedrijfseenheid STUK
verpakkingseenheid DOOS
aantal STUKS per DOOS 10
aantal DOZEN per PALLET 5

Als de parameter AUTOPACK.PAR aanwezig is wordt tijdens het invoeren van een verpakkingssoort om een emballageartikel gevraagd. Tijdens het
bevestigen van transport wordt automatisch een factuurregel voor de emballage aangemaakt. Eventueel kan ook een "artikel" voor transportkosten
worden toegevoegd, waardoor ook een transportprijs wordt berekend. Zowel de emballagekosten als de transportkosten volgen de standaard
kortingstabel, waardoor speciale prijzen per klant en aantal voor bijv. transport mogelijk zijn.

 

Zie ook:

SERA0830 Parameter instellingen (autopack.par / partpack.par)

SERA5320 Bevestigen verzending / factureren
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SERA2900 Prijslijst per klant

DOEL :

Printen van een prijslijst met specifieke klantprijzen en -kortingen.

Dit programma is niet alleen geschikt om voor een specifieke klant een prijslijst te printen, maar ook voor een groep van klanten:

Door een klant PL + in te voeren, zullen alle klanten, die dezelfde hebben als de PL-klant (PrijsLijst-klant), de kortingen en prijzen van deze klant
gebruiken. Zie ook SERA2910 Invoeren korting per klant.

Dit programma maakt gebruik van een variabel formulier. Zie het handboek variabele formulieren: C:varforms.doc

Zie ook: 

SERB2100 Aanpassen vrije velden
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SERA2910 Invoeren korting per klant

DOEL :

Vastleggen van een algemene klantkorting of algemene korting per branche.

Er kan een korting per klant, artikel of artikelgroep vastgelegd worden. Op artikelniveau kan ook een nettoprijs worden ingevoerd.

Tijdens de invoer van offertes, orders of facturen berekent het programma de prijs op basis van de volgorde artikel, artikelgroep, algemene korting:

Wanneer er geen nettoprijs of korting per artikel is, wordt gezocht naar een korting voor de groep, waartoe het artikel behoort.
Als deze ook niet te vinden is, wordt de algemene klantkorting toegepast.
Wanneer er geen korting of nettoprijs is gevonden, zal de actie herhaald worden voor de branche waarbij de klant is ingedeeld. Branchekortingen
worden vastgelegd op klanten met het nummer 'PL' direct gevolgd door de branchecode. Zie ook SERA1110 Invoeren klanten.

N.B. dit programma kan ook gebruikt worden om kortingen te WIJZIGEN.

 

Zie ook:

SERB2910 Invoeren algemene ordertoeslagen en kortingen

SERA2410 Invoeren artikelgroepen

SERE2930 Invoeren prijzen per artikel (staffel-prijzen)
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SERA2930 Invoeren korting/prijzen per artikel

DOEL :

Vastleggen van een speciale korting of een speciale prijs per artikel voor een klant of een branche.

Nadat het artikelnummer is ingetoetst, wordt de artikelgroep getoond en de daarop geldende korting. Er kan een speciale korting op dit artikel gegeven
worden, waarbij het systeem de nettoprijs berekent, of er kan een speciale nettoprijs worden vastgelegd. Wanneer brutoprijzen vaak wijzigen verdienen
de kortingen de voorkeur. Zodra een brutoprijs verandert, worden automatisch de nettoprijzen aangepast. Bij een speciale nettoprijs is dit niet het geval.

N.B. dit programma kan ook gebruikt worden om prijzen of kortingen te wijzigen.

 

Zie ook: 

SERA2910 Invoeren korting per klant.
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SERA3010 Invoeren dagboeken (VAST)

DOEL :

Invoeren van journaalposten in met vastgelegde dagboekcodes.

De financiële administratie van SERA bestaat uit 3 hoofdbestanden:

\SERA\DATA\DEBTORS, de debiteuren
\SERA\DATA\CREDIT, de crediteuren
\SERA\DATA\GENLEDG, het grootboek

De details vanuit de debiteuren en crediteuren worden als totalen per periode, valuta en afdeling geboekt in het grootboek. De totalen in het grootboek
zijn herkenbaar aan bijzondere 'PROJECT'-codes. Aan de hand van deze codes kan de integriteit tussen het grootboek en de sub-administraties
bewaakt worden.

SERA-DEB01 - totaal van debiteuren
SERA-CRE01 - totaal van crediteuren
SERA-DEB02 - BTW van debiteuren
SERA-CRE02 - BTW van crediteuren
SERA-DEB03 - totaal op positierekening vanuit debiteuren
SERA-CRE03 - totaal op positierekening vanuit crediteuren
SERA-GLD03 - totaal op positierekening overige posten

Er kan tegelijkertijd geboekt worden in verschillende periodes en jaren.Alle boekingen blijven bewaard, ook voor reeds afgesloten periodes. Daardoor is
het mogelijk ook voor oude periodes overzichten te printen en achteraf nog correcties aan te brengen.

 

De boekhouding kan op verschillende manieren worden gevuld:

JOURNALEN

Journaalposten worden handmatig ingevoerd en daarna verwerkt. Deze methode wordt vooral gebruikt voor boeken van betalingen, salarissen, diversen
etc.

INKOPEN

Inkoopfacturen worden via een apart programma ingevoerd. Controles op ontvangen goederen vinden tijdens het inboeken plaats en aanvullende
BTWgegevens worden gevraagd. Vaste dagboeknaam : PURCH. Zie SERA3040 Invoeren inkoopfacturen.

VERKOPEN

Het verkoopjournaal wordt vanuit verschillende factuurprogramma's opgebouwd. Afhankelijk van de gebruikte artikel-/opbrengstgroepen wordt de omzet en
de BTW geboekt. De debiteurboeking vindt plaats aan de hand van het klantnummer. Bij verkoop van voorraad wordt ook de voorraad afgeboekt ten last
van de verbruiksrekening. Vaste dagboeknaam : SALES.

KASBETALINGEN

Tijdens het factureren kunnen kasbetalingen worden geregistreerd. Na controle en afsluiting van de kas, kunnen de betalingen worden geboekt.Vaste
dagboeknaam : CASH. Zie SERA3770 Doorboeken kasbetalingen.

ONTVANGSTEN OP INKOOPORDERS

Wanneer de voorraad on-line is geschakeld worden ontvangsten geboekt op de voorraadrekening uit de artikelgroep of de kostenrekening uit de
inkooporders. De betaalverplichting wordt geboekt op de rekening 'nog te ontvangen facturen'. Vaste dagboeknaam : GRN. Zie SERA6710 Inboeken
goederenontvangsten.

CORRECTIES NA CONTROLE VAN ONTVANGSTEN

Wanneer de voorraad on-line is geschakeld worden ontvangsten geboekt op de voorraadrekening uit de artikelgroep. Wanneer de goederen gecontroleerd
worden en er blijkt meer of minder geleverd dan ingeboekt, of er vindt retournering plaats dan wordt zowel de voorraad als de betaalverplichting
verminderd. Wanneer een eventuele inkoopfactuur al is ingeboekt ontstaat een vordering op de rekening 'nog te ontvangen facturen' : eigenlijk een nog te
ontvangen creditnota. Vaste dagboeknaam : QCONTR. Zie SERA6720 Goederen van controle naar voorraad.

OVERIGE CORRECTIES OP ONTVANGSTEN

Wanneer de voorraad on-line is geschakeld worden ontvangsten geboekt op de voorraadrekening uit de artikelgroep of de kostenrekening uit de
inkooporders. De betaalverplichting wordt geboekt op de rekening 'nog te ontvangen facturen'. Vaste dagboeknaam : GRN*. Zie SERC3470 Wijzigen
goederenontvangststatus.

INTERNE KWALITEITSKOSTEN



Reparaties, die onder garantie worden uitgevoerd, kunnen intern worden doorbelast als kwaliteitskosten. Vaste dagboeknaam : INTERN. Zie SERB6010
Factureren/verzenden reparaties.

INTERNE VOORRAADMUTATIES 

Een groot deel van de boekingen kan automatisch worden aangemaakt vanuit de bedrijfsadministratie, wanneer de voorraad en facturering on-line zijn
geschakeld. Alle voorraadmutaties en gereedmeldingen van bewerkingen worden direct verwerkt in de boekhouding. Wanneer er geen on-line situatie is,
zullen de voorraadmutaties en gereedmeldingen handmatig moeten worden geboekt.Uren en onderhandenwerk kunnen op ieder moment geboekt worden,
waarbij alleen de mutaties sinds de laatste verwerking worden geboekt. Vaste dagboeknamen:

PRODUC voor eigen productie, zie SERA8380 Werkorders gereedmelden 
STOCKC voor wijzigingen in voorraadwaardering, zie SERA2510
STOCKM voor handmatige correcties op voorraden, zie SERA6810
STOCK voor alle overige verbruiken en retouren

UREN

Uren kunnen op ieder moment geboekt worden, waarbij alleen de mutaties sinds de laatste verwerking worden geboekt. Vaste dagboeknaam : HOURS.
Zie SERA8080 Boeken urenadministratie.

BEWERKINGEN

Dagboeknaam: LABOUR,  zie SERA8530 ,gereedmelden bewerkingen, SERF8990 ,reconstructie materiaalverbruik en SERA8110 ,boeken uren.

TOESLAGEN OP WERKORDERS

Op materiaalverbruik, uren etc. kunnen toeslagen ten laste van de productie worden geboekt, die als dekking worden tegengeboekt op afdelingen als
magazijn, overhead etc. Vaste dagboeknaam : CSTADD. Zie SERA2170 Wijzigen toeslagregels voor productieorders.

ONDERHANDEN WERK

Onderhanden werk kan op ieder moment geboekt worden, waarbij de mutatie sinds de laatste verwerking wordt geboekt. Vaste dagboeknaam : WIP. Zie
SERC3810 Boeken onderhanden werk productie.

INVOEREN VASTE ACTIVA

Activa kan worden ingevoerd via SERC8300 Invoeren vaste activa. Vaste dagboeknaam: ASSETS.

AFSCHRIJVINGEN

Via de vaste activa-module kunnen de afschrijvingen berekend en geboekt worden. Vaste dagboeknaam : ASSETS. Zie SERC8320 Afschrijven vaste
activa.

AANSLUITING VOORRAAD AAN GROOTBOEK

Wanneer de voorraad en facturering on-line worden geschakeld of wanneer een magazijn van afdeling wijzigt, sluit de voorraadadministratie niet met het
grootboek. Omdat kostprijzen met meer decimalen worden bijgehouden, dan de financiële administratie, kunnen er na verloop van enige tijd ook wat
afrondingsverschillen ontstaan. Met UTIL0850 kan een aansluiting worden gemaakt. Vaste dagboeknaam : L085

AANMAKEN BEGINBALANS

Zie programma SERA3060. Vaste dagboeknaam: BALANC

 

 

PROGRAMMABESCHRIJVING

 

Basisgegevens

 

DAGBOEKCODE

Boekingen worden gegroepeerd onder een dagboekcode. Alle boekingen in hetzelfde dagboek hebben aan aantal gemeenschappelijke
eigenschappen.De code moet worden gekozen uit een lijst met dagboeknamen. Zie SERB1910 Invoeren vaste dagboeken. Per dagboek is vastgelegd of
er een vaste rekening gebruikt wordt, zoals bij het boeken van de bankstukken. Het boeken van journaalposten gebeurt via een zogenaamde BATCH-
verwerking. Dit houdt in dat de dagboeken pas worden doorgeboekt naar het grootboek, debiteuren en crediteuren, wanneer daartoe opdracht wordt
gegeven en wanneer de boekingen in evenwicht zijn. Voordat er is doorgeboekt kunnen nog wijzigingen plaatsvinden.De reeds ingevoerde maar nog niet
geboekte regels zijn gekoppeld aan een aantal vaste gegevens. Deze worden niet opnieuw gevraagd totdat alle bestaande regels zijn doorgeboekt.

PERIODE

Het programma controleert of in de periode mag worden geboekt. Een periode kan als afgesloten worden gemarkeerd of juist weer geopend worden.
SERA kent geen beperkingen ten aanzien van het aantal periodes. Er kan gelijktijdig geboekt worden in verschillende periodes en jaren. Het afsluiten van
periodes en het salderen van rekeningen is niet nodig.



SALDO

Na iedere boeking zal het programma het totaal van de debet- en van de creditboekingen tonen. Wanneer er een dagboek met een vaste rekening wordt
gebruikt zal het programma in het grootboek het saldo van die rekening opzoeken. Het saldo wordt berekend uit de beginbalans en de mutaties
gedurende de volgende periode. Wanneer er nog geen beginbalans is ingevoerd, zal het getoonde saldo dan ook NIET sluiten met bijvoorbeeld een
bankafschrift. Ook als de beginbalans nog niet beschikbaar is, is het zinvol tenminste de saldi van de vaste rekeningen in te voeren met bijvoorbeeld de
verschillenrekening als tegenboeking. Wanneer later de definitieve beginbalans wordt ingevoerd, wordt de verschillenrekening gebruikt in plaats van de
dagboekrekeningen.

 

Boekingen

 

VALUTADATUM

In dit veld wordt de systeemdatum weergegeven. De datum kan worden overschreven bijvoorbeeld bij betalingen door debiteuren of bij het boeken van
aankoop van vreemde valuta.

 

IMPORT`
 
Gebruik deze functietoets om elektronische bankafschriften te lezen of om handmatig ingevoerde boekingen vanaf spreadsheets in te lezen. Een
handmatige invoer moet het volgende formaat hebben:
Seqnr Date Account Name Description Debit Credit Invoice Department

Een bankafschrift wordt automatisch herkend.  
 
 
 
ENTRIES
 
Gebruik deze functie om de reeds ingevoerde boekingen te zien en eventueel te verwijderen en opnieuw in te voeren.

 

 

VOLGNUMMER

Het volgnummer is niet verplicht. Het nummer kan gebruikt worden om kasboeknummers of bankafschriftnummers in te voeren.

(SUB)GROOTBOEK 1,2,3

1. DEBITEUREN
2. CREDITEUREN
3. GROOTBOEK

De keuze bepaalt in welk "boek" de boekingsregel geplaatst wordt. Wanneer er sprake is van een andere boekingsoort dan "werkelijke cijfers" wordt
deze rubriek overgeslagen. Er kan dan alleen in het grootboek geboekt worden.

GROOTBOEKREKENING

Het is niet toegestaan rekeningen te gebruiken, waaraan een sub-administratie is gekoppeld. Wanneer er geboekt wordt in een dagboek met een vaste
tegenrekening mag ook deze tegenrekening niet gebruikt worden.

GROOTBOEKREFERENTIE

Grootboekrekeningen kunnen gekoppeld zijn aan een referentiebestand. Zie SERE3510 Invoeren grootboekreferenties. Wanneer dit het geval is, moet
een referentie worden ingevoerd. Door middel van deze referenties kan vanuit een geheel nieuw inzicht een grootboek benaderd worden.

AFDELING

Alleen een afdelingscode met 4-posities kan worden gebruikt. Korte coderingen zijn alleen bedoeld voor verzameling van cijfers.

BEDRAG

Bij dagboeken met een vaste rekening worden bedragen die bijgeschreven worden ingevoerd als + (= IN) en bedragen die afgeschreven worden als - (=
UIT). Bij alle andere dagboeken geldt, dat een CREDITbedrag als negatief (-) wordt ingevoerd, en dat een DEBETbedrag als positief wordt ingevoerd.

BTW BEREKENING

Bij boekingen in het grootboek (dus niet op debiteuren en crediteuren), kan eventuele BTW eenvoudig geboekt worden. Deze optie geldt alleen voor
dagboeken met een vaste tegenrekening, zoals het dagboek 'KAS'. Door een code te kiezen, wordt de BTW automatisch berekend. Eventueel kan de
berekening worden overschreven. Het bedrag wordt in mindering gebracht op het zojuist ingevoerde bedrag, en apart geboekt op de BTW-rekening voor
inkopen. Zie SERA2110 Invoeren bedrijven.

FACTUUR / REFERENTIE



Bij alle debiteuren, crediteuren en bij die grootboekrekeningen, die als een "AFLETTERREKENING" getypeerd zijn, is het factuur-/referentiegegeven erg
belangrijk en dus verplicht. Door het juiste nummer in te toetsen wordt bijv. een betaling aan het juiste factuurnummer gekoppeld. Het systeem
waarschuwt als een NIET bestaande FACTUUR/REFERENTIE wordt gebruikt. Zo'n nummer kan echter noodzakelijk zijn bij bijv. onbekende of later uit te
zoeken betalingen door debiteuren. In de debiteuren- en crediteurenadministratie is het factuurnummer de code, waarop zowel het oorspronkelijke bedrag
als latere boekingen worden verzameld, en op basis, waarvan het systeem beoordeeld of een factuur een openstaand saldo heeft of niet. Binnen het
grootboek is de combinatie van factuurnummer/boekjaar en valuta de basis. Een factuur/referentie kan dan openstaan in de ene valuta, terwijl het zelfde
nummer geheel betaald (afgeletterd) is in een andere soort.

AANTAL / EENHEID

Deze velden kunnen worden gebruikt om aanvullende informatie in het grootboek te plaatsen. Bijvoorbeeld 1000 KWh. bij energiekosten of 1000 vel bij
drukwerkkosten.

PROJECT

Wanneer een grootboekrekening projectgebonden is, vraagt het programma om een projectcode. De boekingen die op een project gemaakt worden
zichtbaar op de nacalculaties. Er zijn 4 soort projecten:

1. werkorders
2. reparaties
3. dossiers
4. onderhoud

VREEMDE VALUTA

Zowel in debiteuren en crediteuren als in het balansgedeelte van het grootboek worden boekingen in de oorspronkelijke valuta bijgehouden. Dit heeft als
voordeel dat op IEDER moment van de dag zonder ingewikkelde berekeningen koerswijzigingen kunnen plaatsvinden en de effecten daarvan zichtbaar
worden. Het saldo van alle valuta, inclusief de eigen valuta wordt automatisch tegengeboekt op de zogeheten 

POSITIEREKENING

De positierekening is een balansrekening !

Bijvoorbeeld :

 

Factuur voor reiskosten in USA-dollars.

REISKOSTEN                 USD  500.00 dt

NOG TE BETALEN                                     USD  500.00 cr

 

Aangezien 'REISKOSTEN' GEEN balansrekening is wordt het dollarbedrag omgerekend naar uw eigen valuta. Bij het doorboeken van de dagboeken
wordt dan het volgende geboekt : 

 

REISKOSTEN                 Hfl  950.00 dt

POSITIEREKENING                                    Hfl  950.00 cr

POSITIEREKENING            USD  500.00 dt

NOG TE BETALEN                                     USD  500.00 cr

 

In het grootboek wordt de positierekening dan als volgt gepresenteerd:

DAGBOEK OMSCHRIJVING           BEDRAG VALUTA HFL.BEDRAG

------- -------------------- -------- ------ ----------

INKOOP AUTOMATISCHE BOEKING    500.00 USD        950.00

INKOOP AUTOMATISCHE BOEKING   -950.00 HFL       -950.00

                                             ----------

                                             SALDO 0.00

 

Het HFL.BEDRAG wordt tijdens het printen/opvragen van het grootboek berekend met de actuele koers. Zodra nu de koers wijzigt van 1.90 naar 2.00 is
het overzicht als volgt : 



DAGBOEK OMSCHRIJVING           BEDRAG VALUTA HFL.BEDRAG

------- -------------------- -------- ------ ----------

INKOOP AUTOMATISCHE BOEKING    500.00 USD       1000.00

INKOOP AUTOMATISCHE BOEKING   -950.00 HFL       -950.00

                                             ----------

                                            SALDO 50.00
Er is nu een koers-NADEEL ontstaan van 50 gulden. Immers de schuld van 500 dollar is van 950 gulden opgelopen naar 1000 gulden. Het verschil dient
in de EIGEN valuta afgeboekt te worden: 

KOERSVERLIES                HFL 50.00 dt

POSITIEREKENING                           HFL 50.00 cr

 

 

Zie ook:

SERC3010 Invoeren dagboeken variabel
SERC3110 Invoeren declaraties
SERA1210 Invoeren grootboekrekeningen
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SERA3020 Overzicht dagboeken

DOEL :

Opvragen of printen informatie.

Dit programma toont of print de nog niet doorgeboekte dagboeken, die met

SERA3010 Invoeren dagboeken (VAST)

of

SERC3010 Invoeren dagboeken variabel

zijn aangemaakt.
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SERA3030 Doorboeken dagboeken

DOEL :

Definitief verwerken van journaalposten in de financiële administratie.

Het programma controleert eerst of de dagboeken debet en credit in balans zijn. Op het scherm verschijnt de boodschap: "CONTROLE OP
DAGBOEKTOTALEN".  Alleen die dagboeken, die in balans zijn worden doorgeboekt. Na de controle volgt een printverslag, waarna de werkelijke
verwerking van de gegevens plaatsvindt.

TOEVOEGEN AAN DEBITEUREN

Het systeem werkt het debiteurenbestand bij en de totalen per valuta en per periode worden bewaard om in fase 3 in het grootboek te verwerken.

TOEVOEGEN AAN CREDITEUREN

Het systeem werkt het crediteurenbestand bij en de totalen per valuta en per periode worden bewaard om in fase 3 in het grootboek te verwerken.

TOEVOEGEN AAN GROOTBOEK

Het systeem zal eerst het grootboek bijwerken met de totalen van de debiteuren en crediteuren. De rekeningen zoals aangegeven in de bedrijfsgegevens
worden gebruikt. Nadat alle boekingen zijn gedaan wordt het dagboekbestand opgeschoond voor wat betreft die dagboeken die doorgeboekt zijn.
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SERA3040 Invoeren inkoopfacturen

DOEL :

Invoeren van inkoopfacturen. Eventuele goederenontvangsten worden gekoppeld aan de inkoopfactuur onder boeking van prijsverschillen.

BEDRIJF

Het bedrijf waarvoor de inkoopfactuur is bestemd, dient aanwezig te zijn in het bedrijvenbestand (Zie SERA2110 Invoeren bedrijven). Daar wordt
ondermeer het laatst geboekte factuurnummer bijgehouden.

PERIODE

Het programma controleert of in de periode mag worden geboekt. Een periode kan als afgesloten worden gemarkeerd of juist weer geopend worden. Er
kan gelijktijdig geboekt worden in verschillende periodes en jaren. Het afsluiten van periodes en het salderen van rekeningen is niet nodig.

BANKGEGEVENS

Als bankgegevens vermeld zijn bij de leverancier worden deze gegeven als defaultwaarde.

 

BETAALDATUM

Deze datum wordt berekend aan de hand van de factuurdatum en de betalingstermijn van de leverancier. De betaaldatum is belangrijk voor cashforecast
en telebanking. De berekende datum kan worden overschreven.

BETALINGSKENMERK

Het kenmerk van de betaling voor de leverancier. Invoer is verplicht. Dit kenmerk wordt gebruikt bij betaling op diskette of bij telebanking.

FACTUURBEDRAG

Het totaal van de factuur in de valuta van de leverancier.

BTW

Het BTWbedrag zoals vermeld op de factuur. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende tarieven. Bij de aangifte aan de fiscus is dat
ook niet nodig. Afhankelijk van BTW-parameters zal het programma aan het eind om extra informatie vragen. Het getoonde percentage is uitsluitend
informatief. Het kan een gemiddelde zijn van verschillende percentage op verschillende factuuronderdelen.

TEGENBOEKINGEN:

OMSCHRIJVING

Het systeem geeft de naam van de leverancier. Normaal geeft een leveranciersnaam voldoende informatie in het grootboek. De omschrijving kan worden
aangepast.

REKENING

Op een aantal grootboekrekeningen kan niet worden geboekt. Dit zijn rekeningen verbonden aan sub-administraties. Facturen voor kosten worden
geboekt door de gewenste rekening in te voeren en de volgende stappen in het programma uit te voeren.

FACTUREN VOOR GOEDERENONTVANGST

Na het indrukken van een functietoets verschijnt een scherm met alle open ontvangsten en alle bijbehorende informatie. De factuurgegevens kunnen
worden ingetoetst naast de ontvangstgegevens, waarbij de juistheid van de factuur kan worden gecontroleerd. Zodra er leveringen van voorraad of andere
inkopen plaatsvinden, wordt een bestand, GOODS, bijgewerkt. De gegevens die bewaard worden zijn o.a. periode, aantal, inkoopprijs, kostprijs op het
moment van ontvangst. Financieel wordt er geboekt:

KOSTEN/VOORRAAD DT > NOG TE ONTVANGEN FACTUREN CR

Bij inboeking van de factuur wordt er geboekt:

NOG TE ONTVANGEN FACTUREN DT > CREDITEUREN CR

Zie ook SERA6710 Inboeken goederenontvangsten. Eventuele prijsverschillen worden veroorzaakt doordat in de kostprijs vaak een toeslag voor vracht,
handling etc. is opgenomen. Deze verschillen worden op een vaste rekening geboekt. Deze rekening is vastgelegd in de bedrijfsgegevens. Zie SERA2110
Invoeren bedrijven.

OVERIGE FACTUREN -  GROOTBOEKREFERENTIE

Grootboekrekeningen kunnen gekoppeld zijn aan een referentiebestand. Zie SERE3510 Invoeren grootboekreferenties. Wanneer dit het geval is, moet
een referentie worden ingevoerd. Door middel van deze referenties kan vanuit een geheel nieuw inzicht een grootboek benaderd worden.

AFDELING



Alleen een afdelingscode met 4-posities kan worden gebruikt. Korte coderingen zijn alleen bedoeld voor verzameling van cijfers.

BEDRAG IN BEDRIJFSVALUTA

Het bedrag in de eigen valuta. Invoer is niet verplicht. Vanuit de volgende rubriek kan dit bedrag ook berekend worden.

BEDRAG IN VALUTA VAN DE LEVERANCIER

Het bedrag in de valuta van de leverancier.

AANTAL / EENHEID

Deze velden kunnen worden gebruikt om aanvullende informatie in het grootboek te plaatsen. Bijvoorbeeld 1000 KWh. bij energiekosten of 1000 vel bij
drukwerkkosten.

PROJECT

Wanneer een grootboekrekening projectgebonden is, vraagt het programma om een projectcode. De boekingen die op een project gemaakt worden,
worden zichtbaar op de nacalculaties. Er zijn 4 soort projecten.

1. werkorders
2. reparaties
3. dossiers
4. onderhoud

PERIODIEKE BOEKINGEN

Kosten kunnen worden gespreid over verschillende periodes. Er moet worden aangegeven welk deelbedrag in welke periode valt. Via de rekening,
vooruitbetaalde kosten, worden de boekingen per periode gemaakt: 

VERZEKERING - JAARPREMIE 1.200,-

Januari     Vooruitbetaalde kosten     1.200,- DT

            Crediteuren                                 1.200,- CR

            Verzekeringskosten           100,- DT

            Vooruitbetaalde kosten                        100,- CR

Februari    Verzekeringskosten           100,- DT

            Vooruitbetaalde kosten                        100,- CR

etc.

AFSLUITEN VAN DE FACTUUR

De boekingen van kosten en bedragen voor goederenontvangsten moet herhaald worden totdat debet en credit in evenwicht zijn. Wanneer dit het geval is
vraagt het programma om de betaalwijze. Deze kan in termijnen plaatsvinden of op de betaaldatum. Per factuur dient ook te worden aangegeven of de
factuur betaald kan worden. Later kan met SERA3240 Wijzigen betaaldatum en omschrijving nog verandering plaatsvinden en het akkoord voor betaling
gewijzigd worden.

AANVULLENDE BTW INFORMATIE.

Afhankelijk van parameter instellingen wordt aanvullende informatie gevraagd voor de aangifte BTW. Deze kan per land afwijken. Vaak dienen import- en
exportgegevens te worden ingevoerd. Zie SERC3210 Wijzigen BTW rekeningen

ON-LINE VERWERKING

Wanneer voorraadmutaties en productiegegevens on-line worden verwerkt in de boekhouding, zal ook de inkoopfactuur on-line worden verwerkt.
Programma SERA3070 wordt uitsluitend gebruikt om verslagen te printen. Bij off-line verwerking worden in SERA3050 na het printen ook de financiële
mutaties verwerkt.

ETIKETTEN / BOEKINGSVERSLAG

Naast een boekingsverslag op listing-papier, kan per factuur een verkort verslag op etiketten worden geprint. De etiketten kunnen worden gebruikt om het
vooraf coderen van de facturen te besparen. Na het printen kan het etiket aan de factuur gehecht worden. In tegenstelling tot handmatig voorgecodeerde
facturen is de informatie die is geprint 100 % gelijk aan wat er werkelijk geboekt is.

BOEKINGSINFORMATIE

Alle boekingen behalve CREDITEUREN en BTW worden gemaakt in de bedrijfsvaluta. Als het factuurbedrag in een vreemde valuta is opgesteld, gebruikt
het programma de positierekening: 

Kosten                       500,00 BPS

Crediteuren                                 1000,00 US $

Positierekening             1000,00 US $



Positierekening                              500,00 BPS

In SERA3010 Invoeren dagboeken (VAST), wordt aanvullende informatie gegeven over de positierekening.

De boekingen worden aangemaakt onder de dagboekcode 'PURCH'.

OPSLAAN ELEKTRONISCHE DOCUMENTEN

In de map \sera\mailer\purchase\received kunnen elektronische documenten als PDF-bestanden of gescande facturen worden opgeslagen. Bij het
openen van het programma verschijnt een lijst met die documenten. Wanneer een document wordt geselecteerd wordt het geopend. Zodra de factuur
geboekt is, wordt het bestand uit de map RECEIVED verwijderd en gekopieerd naar de map \sera\mailer\purchase\posted. Het bestand krijgt dan het
nummer van de factuur. Met B321 en B322 kan het document weer opgevraagd worden. `
LET OP: zorg dat de map \sera\mailer\purchase\posted meegenomen wordt in de backup!
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SERA3060 Aanmaken beginbalans

DOEL :

Tellen van de eindbalans en het boeken van de totalen als beginbalans voor het nieuwe jaar.

PERIODE SELEKTIE

De geselecteerde periodes moeten overeenkomen met het afgesloten boekjaar.

BALANSREKENING

Het resultaat over het boekjaar wordt bepaald door de saldi van alle niet-balansrekeningen (classificatie >= 2) te tellen. Het totaal wordt geboekt op de
ingegeven balansrekening, bijvoorbeeld 'algemene reserve'.

DE OPENINGSBALANS

Balansrekeningen die als 'afletter-rekening' zijn gedefinieerd, worden niet als totaal, maar in detail v.w.b. de openstaande posten overgenomen in het
nieuwe jaar. De overige posten worden op afdelingsniveau en per valuta gesaldeerd geboekt als openingsbalans in het nieuwe jaar. De boekingen worden
aangemaakt met het dagboek 'BALANC'

VREEMDE VALUTA

Vaak zijn er boekhoudkundige problemen rond vreemde valuta. Een vordering of schuld in vreemde valuta wordt weliswaar in de eigen valuta
gerapporteerd, maar blijft bestaan in vreemde valuta. Met het wijzigen van een koers zal dus het saldo in de eigen valuta wijzigen, maar in de vreemde
valuta gelijk blijven. Een beginbalans voor bijv. debiteuren mag daarom ook nooit als totaal in eigen valuta worden opgenomen, maar als totaal per valuta.
Wanneer de eindperiode van het oude jaar andere koersen kent dan de openingsperiode van het nieuwe jaar lijken er verschillen te ontstaan op
rekeningen waar saldi in vreemde valuta voorkomen. Het totaal van de verschillen wordt echter weergegeven op de positierekening en zal als resultaat
moeten worden afgeboekt. Dit resultaat is niet ontstaan doordat de beginbalans niet goed is aangemaakt, maar doordat de koers bewust is aangepast.

VERGELIJKENDE BALANS

Per balansrekening wordt het totaal bepaald tegen de laatste koers van het afgesloten boekjaar. De eindsaldi worden in de openingsperiode van het
nieuwe boekjaar geboekt als beginbalans. De mutaties per periode worden dus niet geboekt. De boekingen vinden plaats op afdelingsniveau.

VERGELIJKEND RESULTAAT

Per rekening wordt het resultaat per periode geteld. De saldi worden in de overeenkomende periode van het nieuwe jaar geboekt als vergelijkende cijfers.
De boekingen vinden plaats op afdelingsniveau.
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SERA3240 Wijzigen betaaldatum en omschrijving

DOEL :

Aanpassen van openstaande posten van crediteuren. / Annuleren van een betaalrun.

Dit programma kan zinvol zijn, wanneer er automatisch betaald word. Posten die eerder of later betaald gaan worden, kunnen zo wel of niet met de
betaalrun meegenomen worden.

 

Dit programma kan ook gebruikt worden om een betaalrun, die aangemaakt is met SERA3270 te annuleren.
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SERA3250 Overzicht betaalverplichtingen

DOEL :

Opvragen of printen informatie, versnellen kleine betalingen.

Dit programma geeft een overzicht van alle betaalverplichtingen, gesorteerd op betaaldatum. Per datum is er een cumulatief totaal beschikbaar wat
precies het totaal toont dat betaald moet worden. Niet goedgekeurde facturen worden niet meegenomen.

Er is een optie die het mogelijk maakt om kleine bedragen meteen te betalen. Met het betalen van kleine bedragen wordt geen grote aanslag op de
liquiditeitspositie gedaan, terwijl de crediteurenlijst veel korter is en veel leverancier snel tevreden zijn gesteld.
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SERA3270 Aanmaken betalingen

DOEL :

Aanmaken van betaalopdrachten/adviezen op papier of als elektronisch bestand, onder afboeking van de crediteuren en opboeking van de
grootboekrekening 'betalingen onderweg'.

Met dit programma kunnen betalingen voor elektronische verwerking bij de bank worden aangemaakt Het systeem markeert de betaalde posten met een
uniek nummer per betaalrun. Als de betalingen geboekt worden vanaf de bankafschriften, kunnen d.m.v. dit nummer alle betalingen in 1 keer worden
geboekt via programma SERA3010 Invoeren dagboeken (VAST) of via SERC3010 Invoeren dagboeken variabel.

BESCHIKBAAR BEDRAG

De openstaande posten worden gesorteerd op ouderdom. Tot aan het beschikbare bedrag en de in te gegeven datum worden alle bedragen betaald.
Betalingen aan rekeningnummers die niet voldoen aan de zogeheten 11-proef of de voorschriften voor een postbanknummer worden wel betaald, maar
NIET in het bestand voor elektronische betaling opgenomen. Op de betaalspecificaties wordt aangegeven, dat deze posten handmatig moeten worden
uitgeschreven op een acceptgiro, A-formulier etc. Het kan zinvol zijn het banknummer van een leverancier in zo'n geval te vervangen door de tekst
'acceptgiro' o.i.d.

VERZAMELBETALINGEN / CREDIT NOTA'S

Bij verzamelbetalingen worden alle openstaande posten (inclusief creditnota's) binnen de ingegeven datum en totaalgrenzen geteld. Alleen wanneer het
saldo per leverancier van de te betalen posten groter is dan dat van de creditnota's wordt een betaling gemaakt. Wanneer betalingen NIET worden
verzameld, worden credit nota's niet betrokken bij het aanmaken van betalingen. Verrekening zal dan handmatig moeten plaatsvinden via een
journaalpost.

AANTAL POSTEN

Na het aanmaken van de betaling worden er betalingsspecificaties per klant geprint. Deze zijn met name zinvol wanneer er een aantal facturen tegelijk
wordt betaald en de bedragen verzameld worden in 1 post. Om overbodig werk en portokosten te besparen kan het aantal posten worden ingegeven,
vanaf waar specificaties moeten worden geprint.

PER DISK BETALEN ?

Het programma kan een diskette / bestand aanmaken, dat geschikt is voor elektronische betaling. De diskette kan met begeleidingsformulieren naar de
bankgirocentrale worden gestuurd, of het bestand kan via een modem direct naar de bank worden gestuurd. Betalingen aan rekeningnummers die niet
voldoen aan de zogeheten 11-proef of de definitie van een postbanknummer worden wel betaald, maar NIET in het bestand opgenomen. Op de
betaalspecificaties wordt aangegeven, dat deze posten handmatig moeten worden uitgeschreven op een acceptgiro, A-formulier etc. Het kan zinvol zijn
het banknummer van een leverancier in zo'n geval te vervangen door de tekst 'acceptgiro' o.i.d.

Het programma vraagt een aantal antwoorden met betrekking tot de betaaldatum, het bestandstype etc. Zie de documentatie van de bank voor een
verdere toelichting.

ZIE OOK:

SERA3240 Wijzigen betaaldatum / annuleren betaalrun

SERB3270 Opnieuw aanmaken betaalopdrachten
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SERA3330 Balans en resultaat per afdeling

DOEL :

Printen informatie

Wanneer een boeking wordt gemaakt, waarbij bijvoorbeeld kosten worden doorbelast van de ene afdeling naar de andere, worden er onderling geen
rekening courant verhoudingen geboekt. Op afdelingsniveau zal een balans daarom nooit in evenwicht zijn. Dit programma print voor iedere afdeling een
saldo van onderlinge transacties. Het totaal daarvan is uiteraard wel nul.

Voorbeeld:

 

Afdeling         1000     2000     3000
Kosten            300,-    400,-

Interne belast                      700,-cr

Saldo             300,-cr  400,-cr  700,-       (onderlinge balanspositie)
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SERA3360 Overzicht openstaande posten grootboek

DOEL:

Opvragen of printen informatie.

Een grootboekrekening kan als afletterrekening worden gedefinieerd in programma SERA1210 Invoeren rekeningschema. Iedere boeking in het grootboek
heeft een (factuur- of) referentieveld. Met dit programma wordt een overzicht gegeven, waarbij de boekingen per gelijke referentie worden gesaldeerd.
Alleen die referenties die per saldo ongelijk aan nul zijn, worden getoond.

VOORBEELD:

 

Rekening: te betalen loonbelasting

Dagboek Omschrijving Referentie Bedrag
SALAR Ingehouden loonbelasting JAN 15.000  CR
SALAR Ingehouden loonbelasting FEB 15.600  CR
BANK Betaling belasting JAN 15.000  DT
 TOTAAL 15.600  CR

 

wordt getoond als:

Dagboek Omschrijving Referentie Bedrag
SALAR Ingehouden loonbelasting FEB 15.600  CR
 TOTAAL  15.600  CR

   

De posten worden alleen gesaldeerd binnen dezelfde valuta en hetzelfde boekjaar.
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SERA3460 Overzicht nog te ontvangen facturen

DOEL :

Opvragen of printen informatie

Alle goederenontvangsten en gereedmeldingen van toeleveranciers worden opgeslagen in de tabel GOODS. Zie SERA6710 Inboeken
goederenontvangsten. Deze tabel bevat de periode, hoeveelheid, afgesproken prijs, leverancier etc.. Het totaal van deze tabel geeft het bedrag van de
boeking:

KOSTEN dt         >         TE ONTVANGEN FACTUREN cr

Met SERA3040 Invoeren inkoopfacturen, wordt de GOODS-tabel bijgewerkt. Correcties kunnen worden aangebracht met SERC3470 Wijzigen
goederenontvangststatus.
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SERA3480 Overzicht naleveringsverplichtingen

DOEL :

Opvragen of printen informatie

Wanneer een samengesteld artikel gefactureerd wordt met een totaalprijs voor alle onderdelen, kan het gebeuren dat niet alle onderdelen beschikbaar
zijn. Deze onderdelen moeten later voor niets geleverd worden. Dit programma biedt een lijst van deze naleveringsverplichtingen.

De bedragen zijn standaard kostprijzen. Wanneer het om grote bedragen gaat kan het totaal van de lijst aan het eind van een periode geboekt worden
als:

VERKOOPKOSTEN     9999 dt             >             NALEVERVERPLICHTINGEN     9999 cr
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SERA3710 Aanmaken kasbetaaltypes

DOEL :

Vastleggen betaaltypes voor contante betaling van facturen.

 

Sera kent codes voor betaling die worden vastgelegd met SERA1810 Invoeren betaalwijzen. Die gegevens worden afgedrukt op orderbevestigingen,
facturen etc. als tekst. Er gebeurd verder niets mee. Een code 'contante betaling' is dus ook mogelijk.

Wanneer de contante betaling in de computer geregistreerd moet worden, is er aanvullende informatie nodig. Er kan in verschillende valuta of met
tegoedbonnen etc. betaald worden. Per valuta / betaalwijze wordt er met dit programma een code vastgelegd.

Naast de valuta wordt de grootboekrekening vastgelegd, waarop het saldo van de ontvangsten geboekt moet worden.

Bijvoorbeeld:     2100     kas US dollars.

ZIE OOK: SERA3770 Doorboeken kasbetalingen.
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SERA3770 Doorboeken kasbetalingen

DOEL :

Verwerken van contante betalingen op facturen in de financiële administratie.

Tijdens het factureren kunnen contante betalingen worden geregistreerd. Gedurende de dag worden de ontvangsten geregistreerd in een tussenbestand.
In die periode is de kassier verantwoordelijk. Een overzicht kan geprint worden met SERA3660. Zolang de kas niet is overgedragen, kunnen fouten
worden hersteld door de kassier met programma:

SERB3510 Wijzigen kasontvangsten.

Wanneer aan het eind van de dag de kas wordt opgemaakt en overgedragen, wordt het tussenbestand doorgeboekt naar het grootboek en worden de
openstaande facturen als betaald gemarkeerd.

De boekingen worden aangemaakt onder de dagboekcode 'CASH'.

De betaling wordt geboekt met het factuurnummer als referentie.
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SERA3910 Opschonen debiteuren

DOEL :

Verwijderen oude, volledig betaalde posten, uit de debiteurenadministratie tot een bepaalde datum.

De tabel DEBTORS moet na afloop gereorganiseerd worden met REINDEX.
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SERA3920 Opschonen crediteuren

DOEL :

Verwijderen van oude en volledig betaalde posten tot een bepaalde datum.

De tabel CREDIT moet na afloop gereorganiseerd worden met REINDEX.
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SERA3930 Opschonen grootboek

DOEL :

Verwijderen oude posten tot een bepaalde datum.

De tabellen GENLEDG en FINSTAT moeten na afloop gereorganiseerd worden met REINDEX.
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SERA3940 Opschonen facturen

DOEL :

Verwijderen oude facturen tot een bepaalde datum.

De tabellen INVHEAD en INVLINE moeten na afloop gereorganiseerd worden met REINDEX.
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SERA3960 Opschonen offertes

DOEL :

Verwijderen oude, nooit order geworden offertes.

De tabellen OFFHEAD en OFFLINE moeten na afloop gereorganiseerd worden met REINDEX.
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SERA3970 Opschonen statistiek

DOEL :

Verwijderen oude order- en verkoopstatistiek tot een bepaalde datum.

 

 

Afhankelijk van de invoerkeuze moeten de tabellen

PURSTAT - inkoop

ORDSTAT - orders

SALESTAT - facturen

georganiseerd worden met REINDEX.
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SERA3980 Opschonen goederenontvangsten

DOEL :

Verwijderen volledig afgehandelde goederenontvangsten tot een bepaalde datum.

 

 

Ontvangsten waarvan nog voorraad aanwezig is, of waarvan nog lopende werkorders zijn, worden niet opgeschoond.

De tabel GOODS moet na afloop gereorganiseerd worden met REINDEX.
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SERA3990 Opschonen voorraadmutaties

DOEL :

Verwijderen oude voorraadmutaties tot een bepaalde datum.

Het systeem controleert of de mutaties niet na de ingegeven datum hebben plaatsgevonden. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de minimale
bewaartermijn uit het artikelbestand.

De tabel MOVES moet na afloop gereorganiseerd worden met REINDEX.
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SERA4010 Invoeren documentatie

DOEL :

Vastleggen van documenten, teksten, tekeningen, etc. zoals deze in de organisatie gebruikt worden.

Het programma bewaart voor het document een revisiehistorie met versienummers, authorisatie, vrijgavedatums etc. Een document kan gekoppeld
worden aan artikelen, of als bijlage aan orders / offertes etc. Documenten kunnen ook worden toegevoegd aan een verspreidingslijst per afnemer,
leverancier of medewerker.

BEWAARPLAATS ORIGINEEL

Als er sprake is van elektronisch document wordt hier de bestandsdirectory en -naam vastgelegd.
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SERA4030 Verwijderen documentatie

DOEL :

Verwijderen bestaande informatie

Een document zal niet werkelijk verwijderd worden door dit programma. Het zal alleen gemarkeerd worden, omdat de gebruikers van dit document nog op
de hoogste gesteld moeten worden door het programma, SERA4170 Printen verzendopdrachten. Daadwerkelijke verwijdering vindt pas daarna plaats.
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SERA4110 Invoeren verspreidingslijst

DOEL :

Vastleggen van medewerkers, klanten of leveranciers, die een document of een wijziging daarvan dienen te ontvangen.
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SERA4170 Printen verzendopdrachten

DOEL :

Printen van geleidebrieven, bij de versturing van documenten en wijzigingen daarvan.

Het programma biedt een eenvoudig begeleidingsbriefje bij nieuwe of gewijzigde informatie. De teksten en adrespositie kunnen gewijzigd worden met
SERA2810.
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SERA4210 Invoeren documentatiegroepen

DOEL:

Vastleggen groepscodes voor gelijksoortige documenten

OUTPUTINSTRUCTIE

De outputinstructie kan belangrijk zijn voor bijzondere elektronische documenten. Doorgaans is in het besturingssysteem van de computer al vastgelegd
hoe en met welk programma een document moet worden geopend.

Zie MAP OPTIES of FOLDER OPTIONS in het besturingssysteem.

ALLEEN wanneer er bijzondere printprogramma's of opvraagprogramma's nodig zijn, dient deze rubriek te worden gevuld.

Zie ook SERA0830 Parameter instellingen DOCUSERV.PAR. Wanneer deze parameter is ingeschakeld, kunnen documenten door een aparte computer
worden geprint.
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SERA4400 Wijzigen medewerkers telefoon /emailetc.

 

DOEL :

Vastleggen van nummers die gebruikt worden in het telefoonboek uit het hoofdmenu.

 

 

SPECIAAL: SMS-berichten.

Het is mogelijk om korte email (SNS) berichten te sturen naar de display van een mobiele telefoon via het SERA-telefoonboek. Het programma maakt
gebruikt van de MDAEMON- mailserver. Zie de EDI-hoofdstukken voor de inrichting:.UTIL7710 Create communication scripts.

Een bestand \SERA\PARAMET\SMS.INI moet van de juiste gegevens worden voorzien:

[MDAEMON - SMS SERVICES]

Send directory=S:\MDAEMON\RAWFILES

Sender email number=sera@serasoft.com

Address format=@gin.nl

Het 'address format' beschrijft de structuur van het adres waarnaar het bericht gestuurd moet worden. Per land is er een speciale organisatie, die het
berichtenverkeer regelt. De variabele wordt tijdens het versturen van het bericht vervangen door het mobiele SMS-nummer van de medewerker. Vaak is
dat het normale nummer van een mobiele telefoon, voorafgegaan door de een '+' en de landcode:

Wanneer het mobiele nummer 06 55347575 is, moet het SMS-nummer worden ingevoerd als

+31 6 55347575

Met het telefoonboek uit het hoofdmenu kunnen berichten tot 150 tekens verstuurd worden.
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SERA4410 Invoeren medewerkers

DOEL :

Vastleggen van medewerkers. De medewerkersgegevens kunnen gebruikt worden bij bijv. urenadministratie, planning, documentverspreiding en selectie
op vaardigheden.

PERSONEELSNUMMER

Het personeelsnummer kan vrij bepaald worden. Zowel letters, cijfers of combinaties daarvan zijn toegestaan.

FUNCTIE

Een medewerker wordt gekoppeld aan een functie. In de functietabel wordt informatie m.b.t. opleidingen en functie-eisen vastgelegd. Zie SERA4510
Invoeren functiebeschrijvingen.

AANVULLENDE GEGEGEVENS

Per medewerker kan extra informatie worden vastgelegd zoals:

Persoonlijke gegevens

Opleiding

Ervaring

Functieverloop

Met SERA4490 Zoeken naar medewerkerinformatie, kan op willekeurige trefwoorden gezocht worden in het personeelsbestand. Alle medewerkers en
rubrieken waar het trefwoord in voorkomt, worden getoond. Voorbeelden zijn:

medewerkers uit een bepaalde stad

medewerkers met een rijbewijs

medewerkers die in een bepaald jaar in dienst zijn gekomen
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SERA4490 Zoeken naar medewerkerinformatie

DOEL :

Selecteren van medewerkers op basis van vrije zoek criteria.

Er kan op willekeurige trefwoorden gezocht worden in het personeelsbestand. Alle medewerkers en rubrieken waar het trefwoord in voorkomt, worden
getoond. Voorbeelden zijn:

medewerkers uit een bepaalde stad

medewerkers met een rijbewijs

medewerkers die in een bepaald jaar in dienst zijn gekomen
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SERA4510 Invoeren functiebeschrijvingen

DOEL :

Vastleggen van functieomschrijvingen, zoals gebruikt in het medewerkersbestand.

 

 

 

Zie SERA4410 Invoeren medewerkers.
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SERA5290 Overzicht verwijderde orders

 

DOEL:

Wanneer een verkooporder wordt verminderd of verwijderd, wordt daarvan een record opgeslagen. Dit overzicht is te printen met dit programma.

 

Door met SERA0830 Parameter instellingen, REASON.PAR in te schakelen, moet de gebruiker extra commentaar toevoegen bij het verminderen of
verwijderen van verkooporders. Het commentaar wordt dan ook getoond in dit programma.
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SERA5310 Toewijzen voorraad (automatisch

 

DOEL :

Op basis van ingevoerde bestemmings- en leverdatumselecties wordt voorraad vastgelegd (toegewezen) aan de geselecteerde klanten. Eventueel volgt
een zoeklijst voor het magazijn.

 

TOEWIJZINGEN

Voorraad is vastgelegd op partij- / locatieniveau. De voorraad kent 3 statussen:

Nog te controleren - niet voor alle artikelen
Vrij
Toegewezen

Vrije voorraad kan worden toegewezen aan (= vastgelegd voor) orders. De toegewezen voorraad wordt op een zoeklijst geprint. Voorraad ook alleen
worden toegewezen, zonder dat er een lijst wordt geprint. Deze optie kan helpen om artikelen vast te blokkeren en zo te voorkomen dat ze gebruikt
worden in andere orders.

 

VOLGORDE VAN TOEWIJZING

Orders worden op leverdatum afgehandeld. Eerst worden eventuele naleveringen op reeds eerder gefactureerde samengestelde artikelen afgehandeld.
Daarna worden de oudste leverdata het eerste toegewezen.

 

KREDIETCONTROLE

Wanneer in SERA0810 Wijzigen bedrijfsgegevens is aangegeven, dat paklijsten geblokkeerd moeten worden, vindt kredietcontrole plaats. Er wordt wel
voorraad toegewezen, maar er wordt geen paklijst geprint. Per klant kan de kredietlimiet worden vastgelegd in programma SERA1280 Wijzigen
betalingsvoorwaarden. De klant kan tijdig gewaarschuwd worden door regelmatig programma SERB3610 Overzicht te weigeren leveringen te draaien.

 

LEVERINGSWIJZE

In iedere order is de leveringswijze vastgelegd:

1.DEEL-LEVERING        

Een paklijst wordt geprint zodra een minimum orderwaarde is bereikt. Het minimum is vastgelegd in de bedrijfsgegevens.

2.TOTAAL-LEVERING   

Een paklijst wordt alleen geprint, wanneer alle artikelen beschikbaar zijn.

3.AFRONDEN                

Wanneer niet alles kan worden, maar er slechts een klein percentage tekort is, wordt de order als volledig geleverd beschouwd. Wanneer de levering
gefactureerd wordt, zal het restant niet meer worden geleverd. Het percentage van het toegestane tekort wordt vastgelegd in de bedrijfsgegevens. Het
wordt berekend per orderregel.

 

CONTROLE VÓÓR PRINTEN

Door bij de standaard printkeuze 'NIET PRINTEN' te kiezen kan per order beoordeeld worden of er een zoeklijst moet worden geprint. Tijdens de controle
kan eventueel handmatig voorraad worden toegewezen.

 

PRINTVOLGORDE

De zoeklijst kan worden geprint in dezelfde volgorde als de verkooporder, maar ook op volgorde van locatie. Deze instelling kan gewijzigd worden met
SERA0830 Parameter instellingen. Wanneer er op locatievolgorde wordt geprint, worden naleveringen, en titels van samengestelde artikelen niet meer
getoond.



 

VERZAMELZOEKLIJSTEN

Wanneer de orders als instructie 'VERZAMELEN PER ZENDING' hebben, worden de te verzamelen orders voor één klant op één zoeklijst afgedrukt.

 

COMBINATIELIJSTEN

Wanneer het bestand \sera\paramet\combipic.par aanwezig is kunnen orders voor verschillende klanten in 1 keer verzameld worden. Binnen de in te
stellen grootheden als maximum aantal, maximum gewicht/volume en maximum aantal orders, wordt er NAAST de standaard zoeklijst een verzamellijst
geprint. Deze verzamellijst wordt altijd op locatievolgorde geprint. Deze optie is zinvol bij grote aantallen kleinere orders voor verschillende klanten:

Bijvoorbeeld:

Zoeklijst 1   order 100

Aantal Artikel Locatie
1 001 10A
2 102 11B

 Zoeklijst 2   order 105

Aantal Artikel Locatie
5 001 10A
1 102 11B
3 440 12A

 Zoeklijst 3   order 125

Aantal Artikel Locatie
4 001 10A
2 102 11B
1 440 12 A

 

Geeft als COMBINATIELIJST 

Artikel Locatie Aantal Zoeklijst / order
001 10A 1 1 / 100
  5 2 / 105
  4 3 / 125
  10  
102 11B 2 1 / 100
  1 2 / 105
  2 3 /125
  5  
440 12A 3 2 / 105
  1 3 / 125
  4  

 

PRINTOPTIES

Er zijn diverse opties / parameters om de manier, waarop een zoeklijst wordt geprint, vast te leggen. Zie de handboeken varforms.doc en
\sera\help\sysmanag.doc voor meer informatie.

 

EXTERNE OPSLAG VAN GOEDEREN

Zie hoofdstukken als UTIL7370 Commit stock to remote sales orders voor externe opslag bij groepsbedrijven en SERE9010 Edifact remote warehousing -
out voor opslag bij derden.

 

ZIE OOK:

SERA5330 Toewijzen voorraad (handmatig)
SERA5340 Verminderen toewijzingen
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SERA5320 Bevestigen verzending / factureren

DOEL :

Op basis van de via een zoeklijst gereedgemaakte zending, kan facturering met dit programma plaatsvinden.

 

ZOEKLIJSTNUMMER

Het zoeklijstnummer is erg belangrijk. Een zoeklijst is als een cheque, waarop geld wordt gegeven. In dit geval wordt waardevolle voorraad uitgeleverd.
Behandel daarom de zoeklijsten als cheques en lever nooit uit ZONDER zoeklijst.

VERZAMELZOEKLIJSTEN

Wanneer de orders als instructie 'VERZAMELEN PER ZENDING' hebben, worden de te verzamelen orders voor één klant op één zoeklijst afgedrukt. Er
wordt dan éénmaal om een zoeklijstnummer gevraagd. De verschillende orders moeten na elkaar afzonderlijk worden bevestigd.

ANNULERING

Het programma kan ook gebruikt worden om een zending / zoeklijst te annuleren. Door te "bevestigen'' dat er NIETS verzonden wordt, wordt de
toegewezen voorraad weer vrijgegeven. Wees er zeker van dat de bijbehorende zoeklijst wordt vernietigd. Anders zou er per ongeluk alsnog geleverd
kunnen worden, terwijl er geen controle door het systeem meer mogelijk is.

Het is niet mogelijk om ZONDER zoeklijst te annuleren. Wanneer bijvoorbeeld een verkoopafdeling op het laatste moment nog iets aan een order wil
wijzigen, wordt deze blokkering vaak als vervelend beschouwd. In een wat grotere organisatie weet de verkoop echter niet hoever het magazijn al is met
de verzending. Misschien zijn de goederen al wel verzonden en moet alleen de factuur nog gemaakt worden. Alleen met de originele zoeklijst en het
daarop vermelde nummer, mag een zending geannuleerd worden.

VRACHT- EN ORDERKOSTEN

Standaard kunnen vrachtkosten worden ingegeven. Op de zoeklijst kan worden geprint of er vracht moet worden berekend. Met SERB2910 Invoeren
algemene ordertoeslagen en kortingen kunnen toeslag- of kortingsregels worden vastgelegd. Tijdens het invoeren van een order worden de definitieve
afspraken daarover vastgelegd. Deze bedragen worden automatisch berekend. Met behulp van de parameter autopack.par en informatie uit SERA2760
Invoeren verpakkingseenheden kunnen transportkosten automatisch berekend worden.

EMBALLAGE BEREKENING

Met behulp van de parameter autopack.par en informatie uit SERA2760 Invoeren verpakkingseenheden kan emballage automatisch berekend worden.
N.B. De emballage wordt NIET van de voorraad afgeboekt! Emballage kan ook handmatig worden toegevoegd door paramet ADDPACKS.PAR in te
schakelen.

AANVULLENDE VRACHTINFORMATIE

Via SERA0830 Parameter instellingen kan de parameter PARTPACK.PAR worden ingeschakeld. Het systeem vraagt aanvullende informatie, zoals
verpakkingssoorten, aantal pallets, verzekerde waarde, transporteur etc. Deze informatie kan worden afgedrukt op de factuur of de verzendlijst. Etiketten
kunnen worden geprint met SERE9120 Printen vrachtetiketten.

EDI communicatie met een transporteur kan worden opgezet met behulp van programma SERE9110 Edifact transport instructies. Een eenvoudiger vorm
van transportinformatie is beschikbaar door de parameter ADDTRANS.PAR in te schakelen. Zie SERA0830 Parameter instellingen.

KONTANTBETALING

Eventuele kontante betalingen kunnen geregistreerd worden. De gegevens worden vastgelegd in het kasboek, dat na controle aan het eind van de dag
financieel verwerkt wordt. Zie SERA3770 Doorboeken kasbetalingen.

VERZENDLIJSTEN

Naast de factuur kan ook een verzendlijst worden geprint. Dit document kan als een specificatie worden toegevoegd aan de goederen, terwijl de factuur
per post verzonden wordt. Zie de      HANDLEIDING voor variabele formulieren varforms.doc.

OVERIGE VRACHTDOCUMENTEN

Per factuur kunnen eventueel ook vervoersdocumenten en / of etiketten worden geprint met SERA5900 Printen vrachtbrieven en etiketten.

VERZAMELFACTUREN

Als de order in ingevoerd met de instructie, "direct factureren'', wordt direct een factuur met een nieuw nummer geprint. Wanneer de optie "verzamelen
per zending" of "verzamelen per maand" is gekozen, wordt de factuur wel aangemaakt en geboekt, maar nog niet geprint. Als er nog geen andere, nog te
verzamelen factuur is, wordt een nieuw nummer aangemaakt. In het andere geval wordt het reeds aanwezige nummer gebruikt, terwijl een volgnummer
wordt opgehoogd. De verzendlijst wordt overigens wel altijd direct geprint.

Met de programma's SERB3420 Printen verzamelfacturen en SERB3430 Printen maandfacturen kunnen de facturen worden geprint.

ZIE OOK:



SERA7510 Directe facturering / creditering
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SERA5330 Toewijzen voorraad (handmatig)

DOEL :

Vastleggen van voorraad voor verkooporders. Eventueel kan een zoeklijst voor het magazijn geprint worden.

 

De orderregels moeten afzonderlijk worden gekoppeld aan de beschikbare voorraad. Aan het eind kan worden aangegeven of de zoeklijst moeten worden
geprint, of dat de voorraad uitsluitend wordt vastgelegd voor deze speciale order. Deze laatste optie kan belangrijk zijn als de order nog niet kan worden
uitgeleverd, maar moet worden voorkomen, dat een bijzonder artikel wordt uitgeleverd op een andere order.

KREDIETCONTROLE

Wanneer in SERA0810 Wijzigen bedrijfsgegevens is aangegeven, dat paklijsten geblokkeerd moeten worden, vindt kredietcontrole plaats. Er wordt wel
voorraad toegewezen, maar er wordt geen paklijst geprint. Per klant kan de kredietlimiet worden vastgelegd in programma SERA1280 Wijzigen
betalingsvoorwaarden. De klant kan tijdig gewaarschuwd worden door regelmatig programma SERB3610 Overzicht te weigeren leveringen te draaien.

Nadat de voorraad volgens de instructie op de zoeklijst is klaargemaakt voor expeditie, kan met programma SERA5320 Bevestigen verzending /
factureren, de voorraad worden afgeboekt en de factuur worden aangemaakt.

ZIE OOK:

SERA5310 Toewijzen voorraad (automatisch)
SERA5340 Verminderen toewijzingen
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SERA5340 Verminderen toewijzingen

DOEL :

Reeds vastgelegde voorraad t.b.v. verkooporders kan met dit programma weer worden vrijgegeven.

Het programma kan alleen gebruikt worden voor orders, waarvan de zoeklijst nog niet geprint is. Wanneer er al wel een lijst is, moet programma
SERA5320 Bevestigen verzending / factureren (in overleg met het magazijn!) worden gebruikt. Het kan namelijk zijn de goederen zojuist zijn verzonden.
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SERA5350 Printen proformafacturen

DOEL :

Op basis van een verkooporder printen van een proformafactuur.

 

Met dit programma worden alle regels van een order op een proforma-factuur geprint. Dit programma kan gebruikt worden om de klant op de hoogte te
brengen van het te betalen bedrag. Het is ook geschikt om een verzekering, douane, transporteur vooraf bekend te maken met de komende levering.
Programma SERB5210 Printen proformafacturen, print alleen de regels waarvoor toewijzingen bestaan, en die dus daadwerkelijk spoedig gaan worden
uitgeleverd.

Zie ook het handboek variabele formulieren: C:varforms.doc .
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SERA5900 Printen vrachtbrieven en etiketten

DOEL :

Op basis van zojuist aangemaakt facturen kunnen met dit programma vervoersdocumenten en etiketten worden geprint.

 

Zie ook SERA5320 Bevestigen verzending / factureren en het handboek variabele formulieren: C:varforms.doc .
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SERA6010 Invoeren reparaties

DOEL :

Vastleggen van reparatieopdrachten en printen van reparatieorders.

 

De reparatieprogramma's zijn bedoeld voor orders die geen uitgebreid urenplanning nodig hebben. Wanneer dat wel het geval is wordt de projectmodule
aanbevolen. Zie SERB8610 Invoeren projecten. De reparatiemodule voorziet in een eenvoudige registratie van orders en het boeken van materiaal, uren
en andere kosten op de order. De reparatie kan geheel of gedeeltelijk worden doorbelast aan de klant, aan de leverancier (garantie) of aan een interne
afdeling (eigen kwaliteitskosten). Door bij de order een artikel, klant, serienummer, leverancier, oorzaak etc. in te voeren, onstaat statistisch interessante
informatie. Facturering kan tegen een vaste prijs, of tegen een nacalculatietarief voor materialen, uren en andere kosten.

ARTIKEL

Bij Iedere reparatie moet een artikel worden ingevoerd, ook wanneer er geen reparatie plaatsvindt aan een eenduidig bekend artikel. Het programma heeft
een nummer nodig om overzichten te produceren en om financiële boekingen te maken. Gebruik in dergelijke gevallen een 'dummy' : een artikel dat als
verzameling kan dienen voor gelijksoortige reparaties. In een reparatiewerkplaats voor auto's bijvoorbeeld:

D001 Pick-up trucks
D002 Personenwagens
D003 Minibussen

SERIENUMMER

Het nummer kan worden gebruikt voor echte serienummers, maar ook voor kentekens van auto's, namen van schepen, huisnummers etc. Het systeem
controleert of er in het serieboek voor het eerder ingegeven artikel al serienummers zijn opgenomen. Wanneer dat het geval is, kan een nummer worden
opgezocht. Zie SERB9710 Invoeren serienummers

LOCATIE / AANWEZIGHEID / BESCHIKBAARHEID

Deze informatie is zinvol in geval van reparaties aan mobiele objecten, zoals schepen en trucks of in geval van reparaties aan gebouwen of vaste
installaties.

FORMULIEREN

Bij iedere reparatie kunnen formulieren geprint worden. De formulieren zijn variabel en worden opgeslagen als \SERA\PARAMET\REPFORM*.TXT.

De ' * ' kan ieder toegestaan teken bevatten. Er is dus een groot aantal formulieren mogelijk. Per reparatie kunnen max. 4 nummers geselecteerd
worden:

Door 14A in te voeren, worden de formulieren REPFORM1, REPFORM4 en REPFORMA geprint.

Zie de      HANDLEIDING varforms.doc voor de layout van de variabele formulieren.

ZIE OOK:

SERB6000 Prijsopgaves reparaties
SERB6010 Factureren/verzenden reparaties
SERB6110 Factureren reparaties met detailregels
SERA6840 Uitgeven voorraad aan reparatieorders
SERA8110 Muteren uren
SERB9110 Invoeren servicerapporten
SERA6190 Invoeren reparatierapporten
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SERA6190 Invoeren reparatierapporten

DOEL: 

Invoeren van servicesrapporten, waarbij materiaal-, uren- en serviceverantwoording in 1 programma worden gecombineerd.

Het programma vraagt om een reparatienummer en een medewerkersnummer. Daarna kunnen gebruikte materialen, gewerkte uren en verleende diensten
worden ingevoerd. De invoer kan aangevuld en/of gewijzigd worden via de normale programma's.

ZIE OOK:

SERA6840 Uitgeven voorraad aan reparatieorders
SERA8110 Muteren uren
SERB9110 Invoeren servicerapporten

N.B. er kan worden aangegeven of materialen, uren etc.buiten de normale service of garantie vallen. Wanneer dit het geval is, wordt er tijdens het
factureren een normale prijs berekend, ook al is er sprake van een actuele garantietermijn of een servicecontract. Dit kan nuttig zijn als bijv. schade is
veroorzaakt door derden of door ondeskundig gebruik.
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SERA6310 Invoeren voorraadreferenties

DOEL :

Vastleggen van voorraadmutatiesoorten en de bijbehorende tegenrekening in het grootboek.

 

In de meeste gevallen wordt voorraad afgeboekt door facturering of door uitlevering aan reparatie- of productieorders. Bijboeking vindt plaats via creditering
of gereedmelding van productieorders. In deze gevallen gebruikt het systeem de grootboekrekeningen, zoals vermeld bij programma SERA2160 Wijzigen
artikelgroepen (financieel).

In geval van voorraadcorrecties of van bijv. het invoeren van een beginvoorraad, kent het systeem via de artikelgroep alleen de voorraadrekening. De
tegenrekening zal handmatig moeten worden ingegeven, afhankelijk van de soort mutatie. Om te voorkomen, dat er willekeurige of foutieve
grootboekrekeningen worden gebruikt, wordt de VOORRAADREFERENTIE gebruikt. Tijdens het boeken van de mutaties wordt daardoor niet
rechtstreeks uit alle grootboekrekeningen gekozen, maar uit een beperkt aantal referenties, gekoppeld aan een beperkt aantal rekeningen.

De gekoppelde rekeningen mogen geen voorraadrekeningen zijn. Anders wordt voorraad aan voorraad geboekt en wordt de voorraadadministratie wel
bijgewerkt, maar verandert er in het grootboek per saldo niets. De afdeling waarop geboekt wordt is de afdeling zoals vermeld bij het magazijn, waar de
voorraad zich bevindt.

Voorbeelden:

Referentie                  Doel                          Rekening

IN                              positieve correctie       7110 voorraadverschillen

UIT                            negatieve correctie      7110 voorraadverschillen

BREUK                     beschadigde voorraad   4810 kwaliteitskosten

ZIE OOK:

SERA6810 Handmatig inboeken voorraad
SERA6820 Handmatig afboeken voorraad
SERA6960 Wijzigen kosten van een partij
SERA7310 Overzicht voorraadmutaties per soort
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SERA6410 Invoeren alternatieve leveranciers

DOEL :

Vastleggen van alternatieve leveranciers, prijzen en levertijden per artikel. Deze informatie kan worden opgevraagd of direct toegepast tijdens het
doorbestellen van orders.

Naast de basisgegevens uit het artikelbestand m.b.t. inkoopprijs en vaste / voorkeurleverancier, kunnen ook gegevens van andere leveranciers worden
vastgelegd. Eventuele toekomstige prijswijzigingen kunnen worden ingevoerd of ingelezen (zie SERB2570 Importeren externe artikelbestanden ). De
historische prijsontwikkelingen per leverancier blijven bewaard, zolang geen opschoning plaatsvindt.
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SERA6470 Wijzigen ontvangsten van kostenregels

DOEL :

Prijzen bij ontvangsten van kostenregels kunnen met hulp van dit programma gewijzigd worden. Meestal betreft het inkooporders voor niet
standaardartikelen, waarvan de prijs op het moment van inkoop nog niet helemaal bekend was.

Dit programma mag alleen gebruikt worden zolang de inkoopfactuur op de ontvangst nog niet geboekt is. De boeking die gemaakt wordt is:

Kosten (grootboekrekening uit de inkooporder)

aan

'Nog te ontvangen facturen'.

 

ZIE OOK:

SERC3470 Wijzigen goederenontvangststatus
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SERA6510 Invoeren inkooporders

DOEL :

Invoeren van inkooporders, waarbij de leverancier en de benodigde zaken van te voren bekend zijn.

 

Er zijn verschillende methodes beschikbaar om in te kopen.

1. Op basis van minimumvoorraadberekening

2. Op basis van verkoop- en werkorders 

3. Op basis van MRP-berekeningen

 

MINIMUMVOORRAADBEREKENING

Veel producten hebben een levertijd. Tekorten moeten daarom al gesignaleerd worden VOOR het moment, dat er werkelijk niets meer op
voorraad is. Stel dat de levertijd van een product 1 maand is, en dat het verbruik van dat product ongeveer 100 stuks per maand is, dan is
er eigenlijk al een tekort zodra het saldo van de aanwezige voorraad en de lopende inkooporders minder dan 100 stuks is. Het duurt dan
nog 1 maand (= 100 stuks) voordat er weer nieuwe voorraad binnenkomt.

De volledige berekening van een tekort is als volgt:

Voorraad +100 
Minimum -50
Inkooporders +50
Verkooporders -100
Nodig in productie -200
Geplande eigen productie +100
  
Saldo -100

Zodra het saldo onder nul komt, dient er te worden bijbesteld. De minimum voorraad is dus NIET de hoeveelheid die altijd op voorraad
moet zijn, maar het MOMENT, waarop weer besteld moet worden.

Als globale definitie kan gelden: 'het verbruik gedurende de levertijd'.

Sera biedt programma's om de minimumvoorraad te berekenen, ondermeer op basis van historie en verwachtingspatronen. Verfijningen
met seizoensinvloeden, servicegraden, leverweken etc. zijn mogelijk.

Programma's die bestellen volgens deze methode zijn:

Dit programma zelf op basis van SERA6920 Overzicht voorraadtekorten

SERA6680 Automatisch bestellen
SERA6740 Afroepen lopende inkooporders

 

VERKOOP- EN WERKORDERS

Zodra een verkoop- of werkorder wordt ingevoerd, is bekend, welke artikelen nodig zijn. Het is mogelijk deze artikelen 1 op 1 door te
bestellen bij een leverancier. Daarbij kunnen orderspecifieke kenmerken worden meegegeven, zoals kleur, opdruk, maatvoering etc.

Programma's die bestellen volgens deze methode zijn:

SERA7610 Orders doorbestellen
SERA7670 Orders doorbestellen per artikel

MRP-BEREKENING

Material Requirement Planning is een geavanceerde planningsmethode die vooral zinvol is bij productiebedrijven en stuklijsten met
verschillende niveaus. De behoefte aan eindproducten wordt vastgelegd in een zogeheten master plan (MP) of hoofdproductieplan (HPP).
Aan de hand van deze behoefte berekent de computer de benodigde materialen, artikelen en halffabricaten. Daarbij kunnen combinaties
worden gemaakt, en kan er rekening worden gehouden met productiecapaciteiten.

Programma's die bestellen volgens deze methode zijn:

Dit programma zelf op basis van SERA9880 Overzicht materiaalbehoefte



SERA9780 Overnemen MRPadvies voor inkopen
SERA9280 Opvolgen MRPadvies

 

INVOEREN INKOOPORDERS

Dit programma wordt gebruikt om inkooporders in te voeren voor zaken, waarvan de tekorten al bekend zijn. Tekorten voor artikelen
kunnen worden geprint met SERA6920 Overzicht voorraadtekorten. Er hoeft door een verkoop- of productieafdeling geen aparte opgave
van de behoeftes te worden gedaan.

Nummers reserveren

Deze optie kan gebruikt worden in een situatie waarbij de specificatie van de order nog niet compleet is. Alle correspondentie, informatie
etc. kan dan refereren aan het gereserveerde nummer. Later kunnen dan de definitieve gegevens worden toegevoegd aan de order.

Orderregels

Er zijn drie soorten inkoopregels mogelijk:

ARTIKELREGELS

Dit type invoer maakt gebruik van het artikelbestand. Er is een koppeling met de leverancierscatalogus, waarin prijzen per artikel per
leverancier zijn vastgelegd. Wanneer deze gegevens nog niet aanwezig zijn of anders zijn, kan het bestand tijdens de invoer worden
aangepast.

Een inkooporder kan aanvullende informatie voor de leverancier bevatten over de afmetingen van de levering. Bijvoorbeeld 100 meter
stalen buis, gezaagd in 20 stukken van 5 meter. Het bestand, \sera\paramet\unitlist.par, moet de bedrijfseenheden bevatten, waarvoor
deze aanvullende informatie gewenst is. Hoofdletters zijn niet belangrijk. Bijvoorbeeld meter, kg, liter.

Direct bestellen op order/project

Een artikel kan direct voor een order,project, reparatie etc. besteld worden. Wanneer dit voor een werkorder (of project) gebeurt, dan
wordt aan de werkorder een reserveringsregel met hetzelfde artikel en aantal toegevoegd. Het bestellen op werkorder mag dus alleen als
er nog geen reservering is. In andere gevallen zal de normale voorraad moeten worden aangevuld indien nodig, of moet er besteld
worden via SERA7610 Orders doorbestellen.

KOSTENREGELS

Dit type regel wordt gebruikt om niet-artikelen te bestellen. Er moet een grootboekrekening worden ingevoerd, waarop het systeem de
kosten boekt, zodra de bestelling ontvangen wordt. Wanneer de grootboekrekening ordergebonden is, moet een order of project worden
ingevoerd. De kosten worden dan zichtbaar op de nacalculaties.

UITBESTEEDWERK

Uitbesteedwerk kan besteld worden via inkooporders of via productieorders. Het hangt af van de situatie, welke methode de voorkeur
verdient. Als de uitbesteding onderdeel vormt van de productieplanning of wanneer er nog andere bewerkingen moeten plaatsvinden, is
een productieorder waarschijnlijk handiger dan een inkooporder. In andere gevallen kan een inkooporder worden geplaatst. Het systeem
maakt dan automatisch een aan de inkooporder gekoppelde 'productieorder' aan.

Op deze productieorder kan eventueel materiaal, dat bewerkt gaat worden, afgeboekt worden. Zodra de goederen worden ontvangen,
wordt de productieorder automatisch gereedgemeld. Zie SERA6710 Inboeken goederenontvangsten.

De toe te leveren materialen kunnen worden opgenomen in een speciale stuklijst. Zie SERA1710 Invoeren stuklijsten en met SERA8430
Toewijzen voorraad/printen zoeklijsten kan er voorraad worden toegewezen en later afgeboekt.

AFROEPORDERS

Dit programma kan ook gebruikt worden om afroeporders / -contracten vast te leggen. De afgesproken aantallen blijven BUITEN iedere
berekening van voorraadbehoefte. Nadat een afroeporder in ingevoerd kan programma SERA6740 Afroepen lopende inkooporders
worden gebruikt om (een deel van) de afroeporder om te zetten in een echte inkooporder.

Documenten

De bestelde artikelen kunnen gekoppeld zijn met documenten. Bij het afsluiten van de order controleert het programma om welke
documenten het gaat. Documenten, die met de order meegestuurd moeten worden als specificatie, moeten worden gemarkeerd. Die
documentnummers worden geprint op de inkooporder. Elektronische documenten kunnen direct met de order worden meegeprint.

Bevestigen

In bepaalde gevallen is het belangrijk om te weten dat de leverancier de order heeft ontvangen en dat prijs en levertijd accoord zijn.
Wanneer wordt ingegeven dat de order bevestigd moet worden, wordt de order als 'NIET BEVESTIGD' gemarkeerd. Met programma
SERA6790 Bevestigen inkooporders kan de order als bevestigd worden gemarkeerd, zodra de leverancier de order werkelijk heeft
bevestigd.

Bestemming

Aan het eind van de order kan een bestemming worden ingegeven. Deze informatie verschijnt op het moment dat de ontvangst wordt
ingeboekt. Het kan zinvol zijn, wanneer de goederen niet bestemd zijn voor de algemene voorraad, maar voor een bijzonder project.





sera     HANDLEIDING                       

SERA6670 Wijzigen ontvangen aantal

DOEL :

Wanneer na controle, weging etc. blijkt dat het werkelijk van een leverancier ontvangen aantal afwijkt van de vrachtbrief, kan het aantal worden aangepast
met dit programma.

 

Dit programma maakt het mogelijk de ontvangen aantallen van artikelen die al wel op inkoop zijn ingeboekt, maar nog niet zijn doorgeboekt naar de
grootboekrekening voorraad te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn omdat de ontvangen aantallen bij nadere controle toch niet blijken te
kloppen of omdat van bepaalde artikelen de houdbaarheidsdatum is overschreden.

ZIE OOK:

SERA6710 Inboeken goederenontvangsten.
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SERA6680 Automatisch bestellen

DOEL :

Wanneer een artikel, dat automatisch besteld kan en mag worden beneden het vastgelegde minimum komt, wordt met dit programma een automatische
inkooporder gegenereerd.

 

Zie programma SERA6510 Invoeren inkooporders voor een algemene beschrijving van de inkoopmodule.

AUTOMATISCH BESTELLEN

In het artikelbestand is vastgelegd, wat de minimumvoorraad, de bestelgrootte en de besteltoename van een artikel is. Zie SERA2510
Invoeren artikelen. Daar wordt ook bepaald of een artikel automatisch besteld kan worden. Het programma controleert ieder artikel
binnen de geselecteerde reeks op mogelijke tekorten en op basis daarvan wordt eventueel een inkooporder gegenereerd.

Bij de bepaling van een tekort gelden de volgende regels:

1. Het voorraadsaldo moet negatief zijn. Ook al zijn er dreigende tekorten op korte termijn en zijn er alleen inkooporders met een ver
in de toekomst gelegen leverdatum, dan wordt er niets besteld.

2. Werkelijke tekorten (zonder rekening te houden met de minimum voorraad) binnen de leverdatum worden besteld met als
leverdatum de datum waarop het tekort zich voordoet. Er wordt nooit meer besteld dan het totaal van alle tekorten.

3. De minimumvoorraad wordt geacht nodig te zijn op normale levertijd van de leverancier.
4. Tekorten NA de leverdatum van de leverancier worden NIET besteld.

Voorbeeld van een artikel met een levertijd van 3 weken:

Week 1 2 3 4 5
Voorraad 10     
Minimum   -10   
Inkoop     10 5   
Verkoop -15  -10 -10 -15

Nieuwe  inkoop      
Saldo -5 +5 -10 -20 -35

Er zal als eerste een inkooporder voor 10 stuks te leveren in week 1 worden aangemaakt. Hoewel er 15 stuks nodig zijn, is het totale tekort
binnen de levertijd slechts 10 stuks.

De situatie is daarna:

Week 1 2 3 4 5
Voorraad 10     
Minimum   -10   
Inkoop     10 5   
Verkoop -15  -10 -10 -15

Nieuwe  inkoop 5     
Saldo 0 +10 -5 -15 -30

Er wordt daarna een order van 5 stuks gemaakt te leveren in week 3: 

De situatie is dan:

Week 1 2 3 4 5
Voorraad 10     
Minimum   -10   
Inkoop     10 5   
Verkoop -15  -10 -10 -15

Nieuwe  inkoop 5  10   
Saldo 0 +10 0 -10 -25

 



MAGAZIJNGROEPEN

Magazijnen kunnen worden ingedeeld in groepen. Deze optie kan zinvol zijn, wanneer voorraden fysiek gescheiden zijn. In dat geval is
er waarschijnlijk ook behoefte aan gescheiden minima en bestelsystemen. Zie SERB1810 Invoeren magazijngroepen. Wanneer er
verschillende groepen zijn vastgelegd, moet per groep apart besteld worden. Het programma houdt dan rekening met de
magazijnnummers van de voorraad en de verkoop,- inkoop- en productieorders.

AFROEPORDERS

Wanneer er van een artikel een afroeporder is geplaatst (Zie SERA6510 Invoeren inkooporders), dan wordt het bestelde aantal
automatisch van het nog openstaande aantal afgetrokken.
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SERA6690 Goederen terug naar controle

DOEL :

Goederen waarvan de (voorlopige) houdbaarheidsdatum is verstreken, of waarover twijfel bestaat kunnen vanuit de vrije voorraad naar quarantaine worden
geboekt.

 

Er wordt alsnog een goederenontvangstbon geprint.

ZIE OOK:

SERA6990 Goederen vrij maken
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SERA6710 Inboeken goederenontvangsten

DOEL :

Inboeken van ontvangsten van goederen, die met een inkooporder zijn besteld.

De inkooporder, waarmee de goederen zijn besteld, moet worden ingegeven. Daarna worden alle openstaande Orderregels getoond. Goederen zonder
inkooporder, moeten met programma SERB6810 Inboeken ontvangsten zonder order worden ingeboekt.

Per regel moet het ontvangen aantal, de locatie, een eventuele houdbaarheidsdatum en een partijnummer worden ingevoerd.

 

HOUDBAARHEIDSDATUM

Afhankelijk van de instelling in de artikelgroepen (zie SERA2410 Invoeren artikelgroepen) zal het programma om een houdbaarheidsdatum vragen. De
houdbaarheid kan later aangepast worden.

 

PARTIJNUMMER

Standaard wordt een partijnummer opgebouwd uit het inkoopordernummer gevolgd door de letter 'P'. Wanneer er al eerder deelontvangsten zijn geweest,
voegt het programma automatisch een volgnummer toe. Het partijnummer kan ook worden ingetoetst. Dit kan zinvol zijn, wanneer er bijv. een
partijnummer van de leverancier wordt gebruikt.

 

VERWERKING

Zodra de goederen zijn ingeboekt wordt de voorraad bijgewerkt, of worden kostenregels op de tijdens het aanmaken van de inkooporder ingevoerde
grootboekrekening geboekt. Zie SERA6510 Invoeren inkooporders. De tegenwaarde van de ontvangst wordt geboekt op de rekening nog te ontvangen
facturen. NOG TE ONTVANGEN FACTUREN

Met SERA3040 Invoeren inkoopfacturen, wordt deze rekening leeggeboekt naar crediteuren en eventueel de rekening prijsverschillen.

Waarde van goederenontvangst

De ontvangst van kostenregels wordt gewaardeerd tegen de prijs uit de inkooporder.

Ontvangst van artikelen wordt verschillend gewaardeerd afhankelijk van de systeeminstellingen.

Zie SERA0810 Wijzigen bedrijfsgegevens en SERA0830 Parameter instellingen.

Standaardkostprijs

Voorraad wordt gewaardeerd tegen een vaste kostprijs uit het artikelbestand. Deze prijs wordt gebruikt om de ontvangst te waarderen. Wanneer de
goederen zijn doorbesteld op order via SERA7610 Orders doorbestellen kan er een bijzondere prijs zijn afgesproken. Het verschil tussen de bijzondere
prijs en de standaardkostprijs wordt in de ontvangen partij opgeslagen en bij de waardering van de voorraad meegeteld. Wanneer de standaardkostprijs in
het artikelbestand wordt gewijzigd, wordt automatisch de waardering van alle voorraad gewijzigd.

Prijs per partij

In tegenstelling tot de standaardkostprijsmethode wordt hier voor iedere partij een historische waarde vastgelegd. Wanneer de parameter
STPRGRN.PAR (zie SERA0830 Parameter instellingen) aanwezig is, wordt de partijprijs bepaald volgens de standaardkostprijsmethode, maar wanneer
later de prijs in het artikelbestand wordt gewijzigd, verandert de prijs van de partij NIET mee.

Als de parameter niet aanwezig is, wordt de prijs uit de inkooporder gebruikt om de waarde van de partij te bepalen.Wanneer er geen inkoopprijs is
ingevoerd, wordt de standaardkostprijs uit het artikelbestand gebruikt.

Waardering ontvangst van uitbesteed werk

Uitbesteed werk, dat besteld is via programma SERA6510 Invoeren inkooporders, genereert een vrij complexe financiële en logistieke mutatie, wanneer
er sprake was van bijgeleverd materiaal.

Voorraad gereed product                 1000,-      standaard kostprijs uit artikelbestand

Nog te ontvangen facturen                 250,-      bedrag uit inkooporder

Restant                                           750,-

Wanneer de kostprijs goed is, zal het bedrag van 750,- zijn opgebouwd uit de eigen kosten van toegeleverd materiaal, handling, vrachtkosten etc. Zie ook
SERA1710 Invoeren stuklijsten.

Bij een inkoop van uitbesteed werk, wordt een gekoppelde werkorder aangemaakt. Via deze werkorder worden de interne kosten van het bijgeleverde



materiaal geboekt. Het bedrag van 750,- wordt bij het boeken van de ontvangst dan ook als opbrengst van de werkorder geboekt.

Voorraad gereed product                     1000,- DT

Nog te ontvangen facturen                                                 250,- CR

Opbrengst productie                                                         750,- CR

 

Bij de uitgifte van te bewerking materiaal aan de toeleverancier was al geboekt:

Verbruik toelevermateriaal                     750,- DT

Vermindering voorraad                                                      750,- CR

Omdat Sera de voorraadmutaties niet alleen in aantal maar ook in bedrag en type laat aansluiten bij mutaties in andere bestanden, worden het volgende
geboekt: 

omschrijving aantal bedrag
Uitbesteed werk 10 250,-
Correctie op dubbeltelling -10 0,-
Eigen productie 10 750,-
Saldo 10 1000,-

Formeel is de ontvangstmelding van uitbesteed werk een ontvangst van kosten en niet van een artikel. Omdat de orders via de inkoopafdeling
plaatsvinden wordt deze constructie toegepast, waardoor de ontvangst tussen de andere inkoophistorie goed te volgen is.

Toewijzingen aan orders

Wanneer de inkooporders zijn besteld via SERA7610 Orders doorbestellen, wordt de ontvangen voorraad direct toegewezen aan de productie- of
verkooporder.

Quarantaine voorraad - kwaliteitscontrole

In het artikelbestand wordt vastgelegd of er kwaliteitscontrole op een artikel moet worden toegepast. Wanneer dat het geval is, wordt de ontvangst
normaal geboekt met alle bijbehorende mutaties. Alleen kan de voorraad niet toegewezen worden aan productie- of verkooporders of afgeboekt worden.
Met programma SERA6720 Goederen van controle naar voorraad kan het controleresultaat worden ingevoerd. Goedgekeurde aantallen komen op vrije
voorraad. Alle mutaties m.b.t. afkeur worden teruggedraaid.

Goederenontvangstbon

Van ontvangsten wordt een bon geprint wanneer:

1. Het artikel gecontroleerd moet worden

2. Een kostenregel met een bijzondere omschrijving wordt ontvangen.

3. In de bedrijfsparameters is aangegeven, dat er altijd een bon moet worden geprint. (GRN.PAR)

Mutatieverslag

Een overzicht van de ontvangst met leveranciergegevens en de ontvangen aantallen kan worden geprint. In de bedrijfsgegevens moet GRNSUMM.PAR
worden ingeschakeld. Zie SERA0830 Parameter instellingen.

Artikelkaarten / etiketten

Wanneer het variabele formulier \SERA\PARAMET\PARTCRD1.TXT aanwezig is, vraagt het programma hoeveel artikelkaarten of -etiketten geprint
moeten worden.

CORRECTIES OP FOUTIEVE BOEKINGEN

Wanneer het ingeboekte aantal of de prijs blijkt af te wijken van de werkelijke ontvangst, staat een aantal correctieprogramma's te beschikking.
Afhankelijk van het moment, waarop de correctie moet worden uitgevoerd moeten verschillende programma's gebruikt worden. 

SERA6670 Wijzigen ontvangen aantal.

Dit programma wordt gebruikt om de ontvangsten voorraad van goederen (geen kostenregels) te wijzigen. De tegenrekening is 'nog te ontvangen
facturen'. Wanneer de factuur al geboekt is ontstaat er een debetboeking op deze rekening: een 'nog te ontvangen factuur' moet dan gelezen worden als
een 'nog te ontvangen creditnota'. Wanneer de creditnota daadwerkelijk ontvangen wordt kan deze ook afgeletterd worden op de goederenontvangst. Zie
SERA3040 Invoeren inkoopfacturen.

SERA6470 Wijzigen ontvangsten van kostenregels

Ontvangen aantallen of prijzen van kostenregels kunnen met dit programma gewijzigd worden. Wanneer de inkoopfactuur al geboekt is, mag dit
programma niet meer gebruikt worden

SERA6960 Wijzigen kosten van een partij

Dit programma kan worden gebruikt om de voorraadwaarde van de ontvangen goederen te wijzigen. Dit programma heeft geen relatie met de post 'nog te
ontvangen facturen' . Via een te selecteren voorraadreferentie (SERA6310 Invoeren voorraadreferenties) wordt de tegenrekening bepaald. Deze rekening



kan ook gebruikt worden, wanneer de betaalverplichting gewijzigd wordt met:

SERC3470 Wijzigen goederenontvangststatus

Dit programma wordt gebruikt om een goederenontvangst te wijzigen. Het kan zijn dat:

de factuur foutief geboekt is.
er om enige reden geen factuur meer verwacht wordt
de goederen achteraf toch nog afgekeurd werden
de leverancier vervangende goederen heeft gestuurd en de ene ontvangst met de andere moet worden gecompenseerd.

Met dit programma wordt de post 'nog te ontvangen facturen' gewijzigd. De tegenrekening moet handmatig worden ingevoerd.

 

EVALUATIE VAN DE LEVERANCIER

In diverse overzichten wordt de betrouwbaarheid van de leverancier, zowel in kwaliteit als levertijd getoond. De betrouwbaarheid in levertijd wordt
bijgewerkt aan de hand van de leverdatum uit de inkooporder en de datum waarop de ontvangst is ingeboekt.

ZIE OOK:

SERB6810 Inboeken ontvangsten zonder order
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SERA6720 Goederen van controle naar voorraad

DOEL :

Vrijgeven van ontvangsten op inkooporders en productieorders en corrigeren van ontvangsten voor eventueel afgekeurde hoeveelheden. Eventueel
heropenen / ophogen inkooporder of werkorder.

In geval van afkeur wordt de betaalverplichting op de rekening 'nog te ontvangen facturen' verminderd, evenals de voorraad rekening. De financiële
boekingen worden aangemaakt onder de dagboekcode 'QCONTR'. Eventueel kan de inkooporder opnieuw geopend of tot het originele aantal opgehoogd
worden.

EVALUATIE VAN DE LEVERANCIER

In diverse overzichten wordt de betrouwbaarheid van de leverancier, zowel in kwaliteit als levertijd getoond. De kwaliteitsevaluatie wordt bijgewerkt aan de
hand van de resultaten zoals hier ingevoerd.

ZIE OOK:

SERA6690 Goederen terug naar controle
SERB6820 Afboeken controlemonsters
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SERA6740 Afroepen lopende inkooporders

DOEL :

Omzetten van inkoopcontracten in een (eventueel gedeeltelijke) definitieve inkoopopdracht met leverdatum.

 

Afroeporders / contracten kunnen worden aangemaakt met SERA6510 Invoeren inkooporders. Met dit programma wordt het afroepcontract verminderd,
terwijl een echte inkoopregel wordt aangemaakt.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van programma, SERA6680 Automatisch bestellen, wordt een afroeporder automatisch verminderd.
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SERA6760 Overzicht inkooporders per leverancier

DOEL :

Overzicht van inkooporders tot een bepaalde datum / aanmanen leveranciers.

Wanneer de informatie op het scherm wordt opgevraagd, zijn er extra opties aanwezig. De inkooporder kan opnieuw geprint worden, en er kan eventueel
een aanmaning geprint worden. Voor een aanmaning moet een aparte layout worden gemaakt. (Zie handboek variabele formulieren, hoofdstuk
Inkooporders).  Het is ook mogelijk orders te markeren. Aan het eind worden de gemarkeerde orders geprint, waarna de lijst kan gebruikt worden om de
geselecteerde leveranciers te bellen.
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SERA6790 Bevestigen inkooporders

DOEL :

Markeren inkooporderregels als 'BEVESTIGD' door de leverancier. Eventueel demarkeren.

Bij het invoeren van inkooporders (zie ondermeer SERA6510 Invoeren inkooporders) kan worden aangegeven of de leverancier moet bevestigen. Wanneer
dat het geval, wordt een order als niet bevestigd gemarkeerd, totdat met dit programma is aangegeven dat de order geaccepteerd is. 
Mocht de order met een gewijzigde levertijd of een gewijzigde prijs geaccepteerd zijn, dan moeten de gewijzigde gegevens uiteraard eerst ingetoetst
worden.
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SERA6800 Wijzigen artikelspecificatie

DOEL :

Omboeken van voorraad van het ene artikel naar voorraad van het andere artikel in geval er onderlinge uitwisselbaarheid is of er kleine modificaties
hebben plaatsgevonden zonder werkorder.

 

Het programma maakt de voorraadmutaties en journaalposten aan alsof er een werkorder is afgewikkeld.

Rekening Afdeling Debet Credit
Voorraad oude artikel Oude magazijn  Oude waarde
Verbruik productie Nieuwe magazijn Oude waarde  
Voorraad nieuwe artikel Nieuwe magazijn Nieuwe waarde  
Opbrengst productie Nieuwe magazijn  Nieuwe waarde

De journaalpost wordt geboekt onder de dagboekcode 'STOCK'.

ZIE OOK:

SERA2160 Wijzigen artikelgroepen (financieel)
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SERA6810 Handmatig inboeken voorraad

DOEL :

Positieve correcties op voorraden.

Dit programma wordt gebruikt om correcties aan te brengen op voorraad. Het is raadzaam dit programma met zorg te gebruiken, omdat normale
afboekingen via andere programma's gebeuren. Die programma's zorgen ervoor dat goederen traceerbaar blijven. De goederenstroom blijft onder controle,
doordat voortdurend de relatie tussen de afboeking en de activiteit waarvoor het materiaal nodig is, wordt gelegd.

ZIE:

SERA6710 Inboeken goederenontvangsten
SERA8380 Werkorders gereedmelden
SERA7510 Directe facturering / creditering
SERA6670 Wijzigen ontvangen aantal
SERA6800 Wijzigen
SERA6980 Terugboeken voorraad van werkorders
SERA6860 Inkoop 2e hands materiaal reparatie

TOEPASSINGEN

Voorraadtelling

Dit programma kan worden gebruikt om voorraadverschillen af te boeken, bijvoorbeeld na controle via

SERB6710 Printen voorraadtellijsten.

Beginvoorraad

Wanneer een voorraad nog niet eerder met Sera is geregistreerd, wordt dit programma gebruikt om de aantallen in te voeren. Controleer vooraf of de
kostprijzen van de artikelen correct is.

Vervangingen

Goederen die door een leverancier ter vervanging van schade zijn gestuurd etc.

VOORRAADREFERENTIES

Bij iedere boeking wordt een referentie gevraagd. Aan een referentie is een grootboekrekening gekoppeld, waardoor bij ieder type afboeking de juiste
financiële wordt gemaakt. Zie SERA6310 Invoeren voorraadreferenties.

VOLGNUMMER

Het volgnummer kan worden gebruikt om een nummer van een retour- of uitgiftebon te noteren.

 

ZIE OOK:

SERA6820 Handmatig afboeken voorraad
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SERA6820 Handmatig afboeken voorraad

DOEL :

Negatieve correcties op voorraden.

Dit programma wordt gebruikt om correcties aan te brengen op voorraad. Het is raadzaam dit programma met zorg te gebruiken, omdat normale
afboekingen via andere programma's gebeuren. Die programma's zorgen ervoor dat goederen traseerbaar blijven. De goederenstroom blijft onder controle,
doordat voortdurend de relatie tussen de afboeking en de activiteit waarvoor het materiaal nodig is, wordt gelegd.

ZIE:

SERA6840 Uitgeven voorraad aan reparatieorders
SERA5320 Bevestigen verzending / factureren
SERA7510 Directe facturering / creditering
SERA8420 Afboeken zoeklijsten
SERA6970 Uitgeven ongeplande voorraad werkorders
SERC8640 Uitgeven materiaal aan onderhoud
SERA6670 Wijzigen ontvangen aantal
SERA6800 Wijzigen
SERF8990 Materiaalverbruik reconstrueren
SERB6850 Aanvullen voorraad in serviceauto's / filialen etc.

TOEPASSINGEN

Voorraadtelling

Dit programma kan worden gebruikt om voorraadverschillen af te boeken, bijvoorbeeld na controle via

SERB6710 Printen voorraadtellijsten.

Beschadiging of onbruikbaarheid

Goederen die beschadigd zijn of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Zie ook: SERA6690 Goederen terug naar controle.

Verbruiksmaterialen

Algemene materialen zoals kantoormiddelen, waarvan voorraad wordt bijgehouden.
Algemene productiemiddelen zoals pallets, smeerolie etc. die niet in stuklijsten zijn opgenomen.

Retouren

Wanneer artikelen niet geboekt zijn via SERA6710 Inboeken goederenontvangsten teruggestuurd worden naar een leverancier kan dit programma ook
gebruikt worden. Gebruik een voorraadreferentie, die als tegenrekening 'AF TE HANDELEN RETOUREN' of iets dergelijks heeft. Daarmee wordt
vastgelegd, dat er nog een creditnota of vervanging te verwachten is. De factuur of de ontvangst kan dan later tegen dezelfde rekening weggeboekt
worden.

VOORRAADREFERENTIES

Bij iedere boeking wordt een referentie gevraagd. Aan een referentie is een grootboekrekening gekoppeld, waardoor bij ieder type afboeking de juiste
financiële wordt gemaakt. Zie SERA6310 Invoeren voorraadreferenties.

Voorbeelden:

Afval
Af te handelen retouren
Te claimen transport schade
Kwaliteitskosten
Voorraadverschillen

VOLGNUMMER

Het volgnummer kan worden gebruikt om een nummer van een retour- of uitgiftebon te noteren.

 

ZIE OOK:

SERA6810 Handmatig inboeken voorraad
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SERA6840 Uitgeven voorraad aan reparatieorders

DOEL :

Registratie van verbruiken en voorlopige uitgiftes aan de reparatieafdeling. Ook te gebruiken voor registratie van (tijdelijke) ruilartikelen.

De gebruikte materialen verschijnen op de nacalculatie en worden getoond op het moment van factureren. Zie SERB6010 Factureren/verzenden
reparaties of SERB6110 Factureren reparaties met detailregels.

Ruilartikelen

Het komt vaak voor dat een reparatie te lang gaat duren en dat daarom een nieuw of gereviseerd artikel wordt gebruikt om de klant te helpen. Het defecte
artikel wordt dan later gerepareerd, waarbij later gewisseld wordt, of waarbij het na reparatie voor een volgende klant op voorraad wordt genomen. 
Een ruilartikel kan met dit programma worden afgeboekt, terwijl het te repareren artikel via SERA6860 Inkoop 2e hands materiaal reparatie kan worden
ingeboekt. Door aparte magazijnlocaties te gebruiken, kan een onderscheid worden gemaakt tussen defecte en gereviseerde artikelen. 
Wanneer later omwisseling plaatsvindt, wordt het eigen artikel via SERA6850 Terugboeken voorraad van reparatieorders weer op voorraad gezet, en het
artikel van de klant met dit programma afgeboekt. Wanneer er geen omwisseling meer plaatsvindt kan worden volstaan met het verplaatsen van de
locatie 'defect' naar 'gereviseerd'.
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SERA6850 Terugboeken voorraad van reparatieorders

DOEL :

Registratie van terugboeking van uitgegeven, maar niet bij de reparatie gebruikte materialen. Ook toepasbaar bij retouren van tijdelijke
vervangingsartikelen.

ZIE OOK:

SERA6840 Uitgeven voorraad aan reparatieorders.
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SERA6860 Inkoop 2e hands materiaal reparatie

DOEL :

Registratie van ontvangst van repareerbare defecte materialen, waarvoor de klant al een ander (mogelijk gereviseerd) artikel heeft gekregen.

ZIE OOK:
 

SERA6840 Uitgeven voorraad aan reparatieorders
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SERA6910 Overzicht voorraadprognose

DOEL :

De beschikbare voorraad per artikel gedurende de komende weken.

 

 

De volledige berekening van een tekort is als volgt:

Voorraad                                          +

Minimum voorraad                             -

Lopende inkooporders                       +

Lopende verkooporders                      -

Lopende productieorders                    -               (grondstofbehoefte)

Lopende productieorders                   +               (eindproducten)

Saldo

 

Zodra het saldo onder nul komt, dient er te worden bijbesteld. 
De minimum voorraad is dus NIET de hoeveelheid die altijd op voorraad moet zijn, maar het MOMENT, waarop weer besteld moet worden. Sera biedt
programma's om de minimumvoorraad te berekenen, ondermeer op basis van historie en verwachtingspatronen. Zie SERC6660 Berekenen
minimumvoorraad-advies.

AFRONDING

Omdat het overzicht in totalen per week wordt gegeven, vindt afronding op weekniveau plaats. De leverdatum van de vraag vanuit verkoop en vanuit
productie wordt steeds afgerond naar de vorige week, terwijl aanbod vanuit productie in inkoop in de week van de leverdatum wordt getoond.

Orders voor:

Verkoop                 -10           dinsdag                 week 2  

Productie               -15           woensdag              week 2

Inkoop                    +20         vrijdag                    week 1

Productie               +10          donderdag              week 1

wordt allemaal getoond in week 1.

 

Wanneer de behoefte vanuit verkoop en productie niet 1 week naar beneden zou worden afgerond, zou het overzicht lijken aan te geven dat de inkoop en
productieorders best een week later geleverd mogen worden, terwijl dat niet het geval is. Zowel inkoop als productie zouden dan te laat leveren. 
Wanneer afronding op weken een te groot probleem oplevert bij bijv. productieplanning of in de levertijd naar de klant, wordt geadviseerd MRP te gaan
gebruiken. Zie SERA9870 M.R.P. berekening uitvoeren.

MAGAZIJNGROEPEN

Magazijnen kunnen worden ingedeeld in groepen. Deze optie kan zinvol zijn, wanneer voorraden fysiek gescheiden zijn. In dat geval is er waarschijnlijk
ook behoefte aan gescheiden minima en bestelsystemen. Zie SERB1810 Invoeren magazijngroepen. 
Wanneer er verschillende groepen zijn vastgelegd, kan de prognose per groep apart getoond worden.

ZIE OOK:

UTIL7760 Create obsolete stock parameters
SERA6910 Overzicht voorraadprognose
SERA6920 Overzicht voorraadtekorten
SERH8990 Wijzigen voorraadprognose
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SERA6920 Overzicht voorraadtekorten

DOEL :

Tekorten per artikel gedurende de komende periode.

Dit programma kent dezelfde functionaliteit als SERA6910 Overzicht voorraadprognose. Programma A691 laat echter alle artikelen zien, terwijl A692
alleen die artikelen toont of print, waarop een tekort dreigt. Ook artikelen, waarbij het aanbod (inkoop en eigen productie) wel aanwezig is, maar te laat
voor de vraag (verkooporders en productie grondstoffen) worden geselecteerd. 
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SERA6930 Overzicht niet gereserveerde voorraad

DOEL :

Opvragen of printen informatie

 

 

Het programma geeft een overzicht van die artikelen, waarbij de saldo van de voorraad verminderd met de reserveringen en de minimumvoorraad groter
dan nul is.

Bijvoorbeeld:

Voorraad                                                              15

Minimum                                                              5

Gereserveerd voor werkorders                                 8

Gereserveerd voor verkooporders                             3
 

Saldo                                                                   -1            : niet tonen

 

Voorraad                                                               20

Minimum                                                               5

Gereserveerd voor werkorders                                  8

Gereserveerd voor verkooporders                              3

Saldo                                                                    4              : tonen

ZIE OOK:

UTIL7760 Create obsolete stock parameters
SERA6910 Overzicht voorraadprognose
SERA6920 Overzicht voorraadtekorten
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SERA6960 Wijzigen kosten van een partij

DOEL :

Wijziging van de voorraadwaarde van een speciale partij in geval van bijv. veroudering, foutieve inkoop- of standaardkostprijs.

 

Dit programma kan worden gebruikt om de voorraadwaarde van de ontvangen goederen te wijzigen. Dit programma heeft geen relatie met de post 'nog te
ontvangen facturen' . Via een te selecteren voorraadreferentie (SERA6310 
Invoeren voorraadreferenties) wordt de tegenrekening bepaald.
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SERA6970 Uitgeven ongeplande voorraad werkorders

DOEL :

Registratie van materiaaluitgifte aan productieorders. Alleen te gebruiken, wanneer er GEEN reservering op de order aanwezig is.

Verbruiken via dit programma geboekt, worden als extra verbruik op de nacalculaties getoond. Juist om de vergelijking tussen planning en werkelijk
verbruik goed te kunnen maken, mag dit programma alleen gebruikt worden wanneer er GEEN reservering = planning aanwezig is. Wanneer er wel een
reservering is, moet programma, SERA8430 Toewijzen voorraad/printen zoeklijsten, gebruikt worden.
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SERA6980 Terugboeken voorraad van werkorders

DOEL :

Registratie van retouren van ongebruikte materialen, die reeds op werkorders zijn afgeboekt.

Dit programma kan ook gebruikt worden om foutieve afboekingen te corrigeren.

ZIE OOK:

SERA8430 Toewijzen voorraad/printen zoeklijsten
SERA6970 Uitgeven ongeplande voorraad werkorders
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SERA6990 Goederen vrij maken

DOEL :

Goederen die zijn vastgelegd als 'te controleren' kunnen met dit programma weer op vrije voorraad worden gezet.

Dit programma mag niet gebruikt worden voor goederen, die via een inkooporder of een werkorder zijn ingeboekt. 
Daarvoor moet programma SERA6720 Goederen van controle naar voorraad.

 

ZIE OOK:

SERA6690 Goederen terug naar controle
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SERA7010 Vertaling artikelen

DOEL :

Vastleggen van vertalingen van artikelen t.b.v. inkooporders, prijslijsten, offertes, verkooporders en facturen in een andere taal dan de bedrijfstaal.

De vertaling wordt via de taalcode van de klant (zie SERA1110 Invoeren klanten ) gezocht en afgedrukt op de relevante externe formulieren. 
Door de parameter FORMCHAN.PAR in te schakelen, kan tijdens het printen een afwijkende taal te selecteren. (Zie handboek STRU_NED.DOC ).

Door bijzonder 'taal' codes aan te maken, en deze te koppelen aan klanten of leveranciers, kunnen klant- of leveranciersspecifieke formulieren en / of
artikelomschrijvingen geprint worden.
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SERA7210 Invoeren leveringsvoorwaarden

DOEL :

Vastleggen van verschillende leveringsvoorwaarden, zoals gebruikt tijdens het invoeren van inkooporders.

Bekende codes zijn:

FOB Freek on board
COD Cash on delivery
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SERA7300 Overzicht voorraadmutaties per partij

DOEL :

Opvragen of printen informatie

Dit programma geeft inzicht, waar de voorraad is gebruikt. Eventueel nog aanwezige voorraad wordt getoond.Wanneer de voorraad is gebruikt als
halffabricaat in volgende halffabricaten of eindproducten, wordt ook daarvan het verbruik of de nog aanwezige voorraad getoond. Uiteindelijke leveringen
aan de eindverbruiker zijn daardoor traceerbaar.
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SERA7310 Overzicht voorraadmutaties per soort

DOEL :

Opvragen of printen informatie

Voorraadmutaties ontstaan uit verschillende bronnen, zoals

Ontvangsten op inkooporders
Uitgeleverd via facturering
Verbruikt in productie
Geproduceerde voorraad

 

Wijziging kostprijs

Dit is een bijzonder vorm van een voorraadmutatie, die alleen gegenereerd wordt, wanneer voorraad tegen standaard kostprijs (vaste verrekenprijs)
gewaardeerd wordt. Zodra de prijs van een artikel, waarvan voorraad aanwezig is, wordt gewijzigd, maakt het systeem een mutatie aan, waarbij de
voorraad wordt afgeboekt tegen de oude prijs in ingeboekt tegen de nieuwe prijs. Bijvoorbeeld:

-10          x         50,-

+10         x         60,-

ZIE OOK:

SERA2160 Wijzigen artikelgroepen (financieel)
SERA6310 Invoeren voorraadreferenties
SERA7320 Overzicht voorraadmutaties per
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SERA7320 Overzicht voorraadmutaties per rekening

DOEL :

Opvragen of printen informatie

Alle voorraadmutaties worden financieel verwerkt volgens de rekeningen uit de artikelgroepen en eventueel de tegenrekening van een voorraadreferentie.
De boekingen in het grootboek worden gesaldeerd per periode en per afdeling opgenomen.
Met dit programma kan inzicht in de details worden verkregen.

ZIE OOK:

SERA2160 Wijzigen artikelgroepen (financieel)
SERA6310 Invoeren voorraadreferenties
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SERA7500 Corrigeren foutieve facturen

DOEL :

Corrigeren foutieve klantnummers of foutieve prijzen.

 

Dit programma crediteert een foutieve, bestaande factuur en maakt een nieuwe, verbeterde factuur aan. Wanneer een periode nog niet is afgesloten kan
een bestaande factuur ook gewijzigd en opnieuw geprint worden.

Naast klantgegevens kunnen de prijzen van artikelen worden gewijzigd. Kostenregels en teksten kunnen onbeperkt worden toegevoegd, verwijderd en/of
gewijzigd. Foutieve aantallen en nummers binnen artikelregels moeten via een normale creditnota en nieuwe factuur worden aangemaakt. Zie SERA7510
Directe facturering / creditering .

Het programma maakt automatisch de bijbehorende financiële correcties in grootboek en debiteuren.
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SERA7510 Directe facturering / creditering

DOEL :

Direct vanuit voorraad factureren van artikelen (balieverkoop), doorbelasting van kosten en creditering.

Dit programma kan worden gebruikt voor balieverkoop, facturering en creditering van kosten en creditering van retouren. Het programma houdt rekening
met de bevoegdheden van de gebruiker.

Zie SERB5110 Invoeren orders voor een overzicht van alle programma's met betrekking tot verkoopoffertes en orders.

 

KOSTENREGELS

Kostenregels worden gerelateerd aan een artikelgroep. De omzetrekening uit de artikelgroep wordt opgehaald tijdens de financiële verwerking. Door het
aantal negatief in te geven wordt een creditering gemaakt. De kostprijs die moet worden ingevoerd wordt uitsluitend gebruikt in de verkoopstatistiek. Er
wordt geen financiële boeking van gemaakt.

 

RETOUREN

Artikelen, die retour zijn gekomen, kunnen met deze optie worden ingevoerd. Het systeem controleert op het juiste gebruik van partijnummers en
locaties.

KORTINGEN

De standaard kortingsregels worden gevolgd. Zie SERA2910 Invoeren korting per klant .

SERVICES

Dit programma kan ook gebruikt worden om aanvullende services te factureren. Zie SERB9510 Invoeren servicecodes.

ORDERNUMMER

Omdat directe facturering vaak wordt gebruikt om een aanvullende facturering of creditering te maken op reparaties, projecten, verkooporders etc. kan het
desbetreffende nummer worden ingevoerd. In diverse overzichten per order wordt de nieuwe factuur dan ook getoond.
Uiteraard kan de factuur ook betrekking hebben op een geheel nieuwe verkoop.

VERZAMELFACTUREN

Als de order in ingevoerd met de instructie, "direct factureren'', wordt direct een factuur met een nieuw nummer geprint. Wanneer de optie "verzamelen
per zending" of "verzamelen per maand" is gekozen, wordt de factuur wel aangemaakt en geboekt, maar nog niet geprint. Als er nog geen andere, nog te
verzamelen factuur is, wordt een nieuw nummer aangemaakt. In het andere geval wordt het reeds aanwezige nummer gebruikt, terwijl een volgnummer
wordt opgehoogd. De verzendlijst wordt overigens wel altijd direct geprint. 
Met de programma's SERB3420 Printen verzamelfacturen en SERB3430 Printen maandfacturen kunnen de facturen worden geprint.

 

VRACHT- EN ORDERKOSTEN

Standaard kunnen vrachtkosten worden ingegeven. Op de zoeklijst kan worden geprint of er vracht moet worden berekend. 
Met SERB2910 Invoeren algemene ordertoeslagen en kortingen kunnen toeslag- of kortingsregels worden vastgelegd. Tijdens het invoeren van een order
worden de definitieve afspraken daarover vastgelegd. Deze bedragen worden automatisch berekend.

Met behulp van de parameter autopack.par en informatie uit SERA2760 Invoeren verpakkingseenheden kunnen transportkosten (en emballage)
automatisch berekend worden.

AANVULLENDE VRACHTINFORMATIE

Via SERA0830 Parameter instellingen kan de parameter PARTPACK.PAR worden ingeschakeld. Het systeem vraagt aanvullende informatie, zoals
verpakkingssoorten, aantal pallets, verzekerde waarde, transporteur etc.
Deze informatie kan worden afgedrukt op de factuur of de verzendlijst. Etiketten kunnen worden geprint met SERE9120 Printen vrachtetiketten.

Een eenvoudiger vorm van transportinformatie is beschikbaar door de parameter ADDTRANS.PAR in te schakelen. Zie SERA0830 Parameter
instellingen.

KONTANTBETALING

Eventuele kontante betalingen kunnen geregistreerd worden. De gegevens worden vastgelegd in het kasboek, dat na controle aan het eind van de dag
financieel verwerkt wordt. Zie SERA3770 Doorboeken kasbetalingen.

VERZENDLIJSTEN



Naast de factuur kan ook een verzendlijst worden geprint. Dit document kan als een specificatie worden toegevoegd aan de goederen, terwijl de factuur
per post verzonden wordt. Zie de      HANDLEIDING voor variabele formulieren varforms.doc.

OVERIGE VRACHTDOCUMENTEN

Per factuur kunnen eventueel ook vervoersdocumenten en / of etiketten worden geprint met SERA5900 Printen vrachtbrieven en etiketten.

BACKORDERS

Dit programma is niet geschikt voor backorders. Gebruik daarvoor SERB5110 Invoeren orders en SERA5320 Bevestigen verzending / factureren.
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SERA7610 Orders doorbestellen

DOEL :

Doorlopen van productie- en verkooporders en geselecteerde artikelen, materialen of kosten bestellen bij de meest gunstige leverancier.

De benodigde artikelen, materialen of kosten voor verkoop- of productieorders worden op volgorde van order getoond. Na een reservering te hebben
geselecteerd, worden de inkoopgegevens, zoals prijs, levertijd en leverancier toegevoegd.

SPECIALE UITVOERING

Dit programma is erg geschikt om speciale uitvoeringen van standaard artikelen te bestellen. Bijvoorbeeld een speciale bedrukking, kleur of afmeting.
Aan de inkoop kan een extra instructie worden toegevoegd. Het systeem blijft de speciale relatie tussen de inkooporder enerzijds en de verkoop- of
productieorder anderzijds herkennen.

SPECIALE PRIJS

Soms wordt een artikel voor een speciale order ook voor een speciale prijs ingekocht. Wanneer voor de standaardkostprijs voorraadwaardering is
gekozen zal het systeem ondanks de vaste prijs, voor deze partij een uitzondering maken. In nacalculaties, voorraadwaardering, margeberekening etc.
zal steeds de speciale prijs worden gehanteerd.

TOEWIJZING AAN VERKOOP- OF PRODUCTIEORDERS

Zodra de orders worden ontvangen met SERA6710 Inboeken goederenontvangsten , wordt op het scherm de boodschap gegeven, dat het een ontvangst
voor een speciale order betreft. De goederen kunnen dan direct worden doorgestuurd naar een productieafdeling of naar de expeditie. De ontvangst wordt
direct toegewezen aan de verkoop- of de productieorder.

ZIE OOK :

SERA7670 Orders doorbestellen per artikel
SERA6510 Invoeren inkooporders
SERA6410 Invoeren alternatieve leveranciers
SERA9280 Opvolgen MRPadvies
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SERA7670 Orders doorbestellen per artikel

DOEL :

Doorlopen van reserveringen per reeks van geselecteerde artikelen of materialen en bestellen bij de meest gunstige leverancier.

Dit programma heeft dezelfde functie als SERA7610 Orders doorbestellen. Dat programma toont de reserveringen op volgorde van order, terwijl dit
programma de reserveringen toont op volgorde van artikel.
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SERA8010 Invoeren werksoorten

DOEL :

Vastleggen van werksoorten zoals gebruikt in calculaties, planning, bewerkingsroutes, werkorders en urenadministratie.

KOSTPRIJS / UUR

De kostprijs per uur in de bedrijfsvaluta. Deze prijs wordt gehanteerd bij calculaties, bewerkingsroutes. Dit tarief wordt ook in de urenadministratie als
werkelijk tarief vastgelegd. 
Wanneer een bewerking is gekoppeld aan een planplaats krijgt het tarief zoals vermeld in de planplaats de voorrang.

LOONKOSTENDEEL

Een tarief van een werksoort wordt opbouwd uit verschillende elementen, zoals machinekosten, overheadkosten en uiteraard directe loonkosten. Het
verschil tussen de totale kosten per uur en het loonkostendeel kan belangrijk zijn op het moment, dat medewerkers van de ene afdeling aan een dure
machine in een andere afdeling werken. Wanneer de kosten van uren worden geboekt met behulp van SERA8080, wordt rekening houdend met
overwerkpercentages, alleen het loonkostendeel ten gunste van de andere afdeling geboekt. Het verschil wordt als dekking voor de eigen kosten geboekt.

 

TYPE

1. Ordergebonden

Wanneer dit type werksoort wordt gebruikt in de urenadministratie moet er altijd een ordernummer vermeld worden.

2. Algemeen actief

Dit type wordt gebruikt voor werkzaamheden van algemene aard, die niet aan een productie- of reparatieorder gekoppeld kunnen worden. Bijvoorbeeld
leiding geven, opruimen etc.

3. Niet actief

Vrije dagen, ziekte, bezoek aan de arts, studieverlof etc. kunnen via de urenadministratie geboekt worden, door een 'werk' soort van type 3 te gebruiken.

 

4. Actiepunt

Een actiepunt is een ordergebonden werksoort, waarop geen uren geboekt kunnen worden. Dit type wordt gebruikt om controlepunten, acties etc. aan te
geven in het productieproces. Voorbeelden zijn:

klant is accoord met een ontwerp
aanvraag naar overheid sturen
tekening naar toeleverancier sturen
tussentijdse kwaliteitscontrole

Een actiepunt wordt altijd via een normale ordergebonden bewerking aan een order toegevoegd. Aan ordergebonden werksoorten kan dan ook een
voorafgaand of nakomend actiepunt worden gekoppeld. 
Actiepunten kunnen gereedgemeld worden met programma SERA8530 Bewerkingen gereedmelden.

OPBRENGSTGROEP

De opbrengstgroep is een artikelgroep. Aan de hand van deze groep worden de juiste financiële mutaties gemaakt voor activiteiten gekoppeld aan de
werksoort.

 

SOORT BEWERKINGSOPDRACHT

Werksoorten kunnen ook gebruikt worden voor uitbesteding aan toeleveranciers. Een bewerking wordt dan gekoppeld aan een leverancier en opgenomen
in een werkorder (Zie SERH8210 Invoeren werkorders) of een project (SERB8610 Invoeren projecten). Per type uitbesteding / werksoort kan een apart
formulier geprint worden. De verschillende formulieren worden opgeslagen als \sera\paramet\jobcard.. Zie het handboek varforms.doc.

ONKOSTEN BETALEN

Met programma SERA9120 Invoeren vergoedingsoorten, kan een systeem van onkostenvergoedingen worden vastgelegd. Vaste vergoedingen worden
vaak betaald voor maaltijden tijdens overwerk, onkosten tijdens werkzaamheden buiten het bedrijf etc. Per werksoort moet worden vastgelegd of een
vergoeding moet worden berekend.

 

ZIE OOK:



SERA9410 Invoeren capaciteiten
SERG8120 Aanmaken detailplanning
SERA2160 Wijzigen artikelgroepen (financieel)
SERA8080 Boeken urenadministratie
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SERA8050 Wijzigen subprojecttitels

DOEL :

Vastleggen van subprojectsoorten om grote productieorders te kunnen opdelen in sub-projecten en de voortgang te meten.

 

Bewerkingen, materialen, instructies etc. in werkorders en projecten kunnen worden opgesplitst in sub-projecten. De sub-projecten hebben een vaste
titel. Er zijn max. 10 titels mogelijk. Alle onderdelen van een werkorder of een project, zoals materialen, bewerkingen, teksten etc. worden ingedeeld per
sub-project.

KOLOMTITEL

De kolomtitel is een verkorte variant van de omschrijving. Deze wordt gebruikt bij het afdrukken van een werkorderstatus met programma SERA8550,
Overzicht werkorderstatus.

BEWERKINGSVOLGORDE

Sub-projecten kunnen zowel gelijktijdig als na elkaar worden gepland. Binnen een sub-project kan dat ook met de afzonderlijke bewerkingen. De
bewerkingsvolgorde kan met een volgnummer tussen 0 en 9 worden aangegeven. 
Sub-projecten met het zelfde volgnummer worden gelijktijdig gepland.

N.B. VERWIJDER EEN SUBPROJECT DOOR DE OMSCHRIJVING BLANCO TE MAKEN

ZIE OOK:

SERA1710 Invoeren stuklijsten
SERA9510 Invoeren/wijzigen bewerkingsroutes
SERF8210 Calculeren projecten
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SERA8080 Boeken urenadministratie

DOEL :

Tellen en financieel verwerken van de urenadministratie over een geselecteerde periode.

 

Het programma zal de boekingen aanmaken op de grootboekrekeningen zoals ingevoerd in de artikelgroepen. De werksoorten uit de urenadministratie
zijn gekoppeld aan deze artikelgroepen.

De boekingen worden aangemaakt onder de dagboekcode 'HOURS'.

OPNIEUW VERWERKEN

Wanneer er na verwerking nog correcties hebben plaatsgevonden, kunnen de uren opnieuw geteld en geboekt worden. 
Eerdere boekingen worden teruggedraaid.

ZIE OOK :

SERA2160 Wijzigen artikelgroepen (financieel)
SERC3810 Boeken onderhanden werk productie
SERA8010 Invoeren werksoorten
SERA8110 Muteren uren
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SERA8110 Muteren uren

DOEL :

Invoeren van urenverantwoordingen en eventueel gereedmelden van bewerkingen en afboeking van bepaalde goederen op werkorders.

 

 

Binnen Sera zijn verschillende methodes beschikbaar om werkuren per medewerker en eventueel machine te registreren. Dit programma is de
basisuitvoering om invoerformulieren of klokkaarten te verwerken.

Naam:          H. de Bruin 

Datum:          27 juli 2002

Werksoort Omschrijving Duur Project/Order Aantal gereed

L01 Lassen 2.00 102706 1
L01 Lassen 3.00 102888 .5
*01 Werkoverleg 2 - -
     

Naar behoefte kunnen rubrieken als materiaalverbruik, machinenummers en overwerkpercentage worden toegevoegd.Er kan ook met begin en / of
eindtijden per bewerking worden gewerkt. Het programma kan dan zodanig worden ingesteld dat het systeem zelf pauzes en de duur van de
werkzaamheden berekent aan de hand van de bedrijfskalender. Zie SERA9100 Invoeren bedrijfskalender.

ALTERNATIEVEN

Uren kunnen ook on-line door de medewerkers zelf worden ingevoerd. Zie SERF8110 Werkplek urenregistratie. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van
een barcodelezer. Sera biedt ook diverse interfaces met zogeheten Shop Floor Control - systemen.

OVERUREN

Tijdens het inboeken van uren kan het overwerkpercentage worden ingevoerd: Bijvoorbeeld 125%. Overwerk kan echterook berekend worden door de
computer. Wanneer een medewerker 11 uur op één dag aanwezig is geweest, kan worden volstaan met het invoeren van 1 regel met 11 uur van 100%.
Aan de hand van de bedrijfskalender, is dan tijdensde invoer al berekend, dat er netto 9.5 uur is gewerkt en dat er 1.5 uur is gepauzeerd. Programma
SERH8200 Berekenen overuren, kan achteraf het record splitsen in een record van 8 uur á 100% en een record van 1.5 uur á 125%. Daarbij worden de
gegevens uit de overwerkkalender gebruikt. Zie SERA9110 Invoeren overwerkkalender.

ORDERGEBONDEN WERKSOORTEN

Per werksoort is bepaald of er een koppeling met een order dient te worden gelegd. Wanneer dit het geval is moet worden aangegeven op welke soort en
welk nummer gewerkt is. De uren worden getoond op de nacalculatie. Bij nacalculatieprojecten kunnen de uren worden doorbelast aan de klant. Zie
SERB8750 Factureren projecten op nacalculatie.

BEWERKINGEN GEREEDMELDEN

Wanneer parameterbestand \SERA\PARAMET\HOURFINI.PAR aanwezig is, worden geplande bewerkingen bij productieorders / projecten getoond. Door
een bewerking te selecteren, kan een aantal gereedgemeld worden. De productieplanning wordt dan automatisch bijgewerkt voor het gereedgemelde
deel. Zie het handboek systeembeheer hoofdstuk parameters, SERA0830.

MATERIALEN AFBOEKEN

Gelijk met het gereedmelden van bewerkingen kunnen ook materialen worden afgeboekt. Afhankelijk van de instellingen in het artikelbestand, wordt van
bepaalde materialen automatisch de geplande hoeveelheid of de handmatige ingevoerde hoeveelheid afgeboekt van de voorraad. Zie SERA2510 Invoeren
artikelen.

KOPPELING MET DE AGENDA

Zodra de agenda is gevuld (zie SERI1310), verschijnen de openstaande afspraken in een hulpscherm. Door een agendapunt te selecteren, wordt het punt
gereedgemeld. De reeds aanwezige gegevens worden overgenomen, waardoor alleen de werkelijke tijd hoeft te worden ingetoetst.

ZIE OOK :

SERA8010 Invoeren werksoorten
SERA4410 Invoeren medewerkers
SERH8200 Berekenen overuren
SERC3110 Invoeren declaraties van medewerkers
SERC3120 Printen afrekeningen t.b.v. medewerkers



SERA9120 Invoeren vergoedingsoorten
SERA8530 Bewerkingen gereedmelden
SERA8080 Boeken urenadministratie
SERA2160 Wijzigen artikelgroepen (financieel)
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SERA      HANDLEIDING                       

SERA8260 Orders fixeren voor M.R.P. berekening 

DOEL :

Productieorders uitsluiten van afwijkende MRP adviezen.

 

Orders kunnen gefixeerd worden. MRP geeft dan geen advies behalve ‘Bestaande order’. Deze optie is zinvol wanneer er lange termijn orders gepland
zijn om bijv. leegloop te voorkomen.

 

ZIE OOK:

SERA9870 Berekenen MRP adviezen
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SERA8280 Printen werkorders

DOEL :

Printen van reeds eerder vastgelegde werkorders op het moment dat werkelijk aan de orders begonnen wordt.

Door pas te printen op het moment, dat orders werkelijk in productie worden genomen, blijven de gegevens in de computer bewaard. Daarmee wordt
overbodige papierhandling voorkomen.

MATERIAALLIJST

De te printen ordernummers moeten eerst ingetoetst worden. Zodra de laatste order is ingevoerd, kan het systeem naast de werkorders, ook
afzonderlijke materiaallijsten printen. Daarbij wordt het benodigde materiaal gesorteerd op artikelnummer geprint. Deze lijsten kunnen gebruikt worden
voor het magazijn of een afdeling als een zagerij. Het is mogelijk om etiketten te printen per materiaal met daarop de materiaal- en orderinformatie,
waardoor bewerkte materialen herkenbaar blijven.

SERIENUMMERS

Van een eindproduct kan via de artikelgroep vastgelegd worden, dat er serienummers moeten worden toegekend. 
Wanneer dit het geval is, zullen tijdens het printen serienummers worden toegekend. Voor ieder nummer wordt een apart orderformulier geprint. Zie
SERA9710 Invoeren serienummertypes.

LAYOUT

Er is een standaard lay-out voorgeprogrammeerd. De variabele lay-out biedt echter extra opties. Zie het handboek variabele formulieren form_ned.doc .
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SERA8380 Werkorders gereedmelden

DOEL :

Gereedmelden van een werkorder. Daarbij wordt het geproduceerde aantal bijgeboekt in de voorraad.

 

 

VOORRAAD

De gereedgemelde productie wordt op de ingevoerde locatie op voorraad geplaatst. Afhankelijk van de instelling in het artikelbestand wordt er vrije
voorraad of te controleren voorraad geboekt. Het partijnummer wordt gevormd door een 'W' en het ordernummer.

FINANCIELE BOEKING

Het systeem maakt een boeking aan volgens de rekeningen zoals vastgelegd in de artikelgroep van het eindproduct. Zie SERA2160 Wijzigen
artikelgroepen (financieel). Het dagboek krijgt de naam "STOCKX".

BEWERKINGEN GEREEDMELDEN

Wanneer parameterbestand \SERA\PARAMET\SEMIFINI.PAR aanwezig is, worden geplande bewerkingen getoond. Niet gereedgemelde bewerkingen
kunnen alsnog worden gereedgemeld. 
Wanneer parameterbestand \SERA\PARAMET\AUTOFINI.PAR aanwezig is, worden niet geplande bewerkingen kunnen alsnog worden gereedgemeld. 
Zie het handboek systeembeheer STRU_NED.DOC, hoofdstuk parameters, SERA0830.

MATERIALEN AFBOEKEN

Gelijk met het gereedmelden van de order kunnen ook verbruikte materialen worden afgeboekt. Afhankelijk van de instellingen in het artikelbestand, wordt
van bepaalde materialen automatisch de geplande hoeveelheid of de handmatige ingevoerde hoeveelheid afgeboekt van de voorraad. Zie SERA2510
Invoeren artikelen.

OPSCHONEN ORDERS

Met programma, SERA8590 Opschonen werkorders, wordt de werkorder weggeschreven naar de historie. Op dat moment kan er geen materialen, uren,
kosten etc. worden afgeboekt op de order. De order verdwijnt PAS dan uit het onderhanden werk. Zie SERC3810 Boeken onderhanden werk productie.

BELANGRIJK!                                                                                                                                                                  

Vergeet niet regelmatig orders, die gereed zijn, op te schonen. Zolang dit niet gebeurt, zal in de financiële administratie ten onrechte onderhanden werk
op de balans worden opgenomen, terwijl het werkelijke resultaat buiten de verlies- en winstrekening blijft.
Eventueel niet gebruikte maar wel gereserveerde artikelen blijven een beslag leggen op de voorraadpositie. Niet gereed gemelde bewerkingen blijven de
planning vervuilen.

ZIE OOK :

SERA6720 Goederen van controle naar voorraad
SERA8390 Corrigeren foutieve gereedmeldingen
SERA8530 Bewerkingen gereedmelden
SERB8750 Factureren projecten op nacalculatie
SERH8780 Projecten gereedmelden / factureren
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SERA8390 Corrigeren foutieve gereedmeldingen

DOEL :

Correctie van teveel gereedgemelde productieaantallen.

 

 

Dit programma draait de transacties terug, zoals beschreven in SERA8380 Werkorders gereedmelden.
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SERA8410 Toewijzen voorraad (automatisch)

DOEL :

Vastleggen van voorraad voor op datum en nummer geselecteerde productieorders. Er wordt geen zoeklijst geprint.

Dit programma kan gebruikt worden om een systematische vastlegging van voorraad op productieorders te waarborgen. Er kan voorkomen worden, dat
schaarse belangrijke materialen, die bestemd zijn voor normaal geplande orders, worden gebruikt voor nieuwe spoedorders.

Een zoeklijst kan geprint worden met SERA8430 Toewijzen voorraad/printen zoeklijsten.

ZIE OOK :

SERA8420 Afboeken zoeklijsten
SERA8440 Verminderen toewijzingen
SERA8480 Toewijzen voorraad + deellevering
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SERA8420 Afboeken zoeklijsten

DOEL :

Afboeken van uitgeleverde zoeklijsten middels het invoeren van het zoeklijstnummer en het aangeven van eventuele afwijkingen.

Nadat voorraad is toegewezen en er een zoeklijst is geprint, wordt de voorraad uitgeleverd aan de productieafdeling. Via dit programma kunnen de
uitgeleverde materialen eenvoudig worden afgeboekt.

Dit programma kan ook worden gebruikt om een zoeklijst in te trekken. Van alle toegewezen regels moet worden aangegeven, dat er niets is gebruikt.

 

ZIE OOK :

SERA8410 Toewijzen voorraad (automatisch)
SERA8430 Toewijzen voorraad/printen zoeklijsten.
SERA8440 Verminderen toewijzingen
SERA8480 Toewijzen voorraad + deellevering
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SERA8430 Toewijzen voorraad/printen zoeklijsten

DOEL :

Vastleggen van voorraad op productieorders en eventueel printen van een zoeklijst. De voorraad kan ook direct worden afgeboekt.

Er zijn vier mogelijkheden om verbruiken van productiematerialen te registreren. Per materiaal / artikel wordt de methode in het artikelbestand vastgelegd.
(SERA2510 Invoeren artikelen).

 

 

Op zoeklijst / toewijzing

Volgens deze methode wordt een artikel nadat het is toegewezen aan een order van de voorraad afgeboekt met de zoeklijst. 
 

Bij gereedmelding bewerking handmatig

Als een bewerking van een productieorder wordt gereedgemeld kan een bijbehorende grondstof direct worden afgeboekt. Deze en volgende methoden
worden vooral toegepast als er sprake is van een "open" magazijnsituatie. Zie SERA8530 Bewerkingen gereedmelden.

 

Bij gereedmelding bewerking automatisch

Als een bewerking van een productie order wordt gereedgemeld worden bijbehorende grondstoffen automatisch afgeboekt. Het nadeel van deze manier is
echter dat aantallen volgens voorcalculatie worden afgeboekt en dat het werkelijke verbruik kan afwijken. Zie SERA8530 Bewerkingen gereedmelden.

 

Reconstructie

Volgens deze methode worden verbruiken achteraf gereconstrueerd en afgeboekt volgens voorcalculatorische aantallen. Dit wordt toegepast bij kleine
artikelen (schroefjes e.d.) of moeilijk te meten aantallen (smeerolie). Zie SERF8990 Materiaalverbruik reconstrueren.

TOEWIJZEN VAN VOORRAAD

Voorraad is vastgelegd op partij- / locatieniveau. De voorraad kent 3 statussen:

Nog te controleren             -         niet voor alle artikelen

Vrij

Toegewezen.

Vrije voorraad kan worden toegewezen aan (= vastgelegd voor) productieorders. De toegewezen voorraad wordt op een zoeklijst geprint.

Voorraad ook alleen worden toegewezen, zonder dat er een lijst wordt geprint. Deze optie kan helpen om materiaal al vast te blokkeren en zo te
voorkomen dat het gebruikt wordt in andere orders.

Nadat de zoeklijst is geprint, kan het definitieve verbruik geboekt worden met programma SERA8420 Afboeken zoeklijsten.

DIRECT AFBOEKEN

Het is ook mogelijk de voorraad direct af te boeken al of niet met een geprinte zoeklijst. Als deze optie wordt gekozen hoeft het verbruik niet meer
bevestigd te worden.

BEVEILIGING ZOEKLIJSTNUMMER

Het zoeklijstnummer is erg belangrijk. Een zoeklijst is als een cheque, waarop geld wordt gegeven. In dit geval wordt waardevolle voorraad uitgeleverd.
De mate van beveiliging is afhankelijk van het bedrijfsproces en het soort goederen dat wordt uitgeleverd. kan beveiliging belangrijk worden.

Behandel daarom de zoeklijsten als cheques en lever dure artikelen nooit uit ZONDER zoeklijst.

Zorg ervoor dat in dat geval de parameter \SERA\PARAMET\ORGILIST.PAR is ingeschakeld. Het is dan niet mogelijk opnieuw een zoeklijst te printen,
zonder dat de oude zoeklijst met programma SERA8420 Afboeken zoeklijsten als NIET GEBRUIKT is ingetoetst.

ZIE OOK:

SERA8410 Toewijzen voorraad (automatisch)
SERA8440 Verminderen toewijzingen
SERA8480 Toewijzen voorraad + deellevering



SERA6970 Uitgeven ongeplande voorraad werkorders
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SERA8440 Verminderen toewijzingen

DOEL :

Terug vrijgeven van reeds op productieorders vastgelegde voorraad.

Dit programma kan alleen gebruikt worden als er nog geen zoeklijst is geprint. Gebruik programma SERA8430 Toewijzen voorraad/printen zoeklijsten,
wanneer er wel een zoeklijst is.

ZIE OOK :

SERA8410 Toewijzen voorraad (automatisch)
SERA8430 Toewijzen voorraad/printen zoeklijsten.
SERA8480 Toewijzen voorraad + deellevering
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SERA8480 Toewijzen voorraad + deellevering

DOEL :

Wanneer aan slechts een gedeelte van een productieorder, met name bij assemblage, begonnen wordt, kan het zinvol zijn ook slechts een evenredig
deel van de onderdelen aan te leveren aan de productie.

Met dit programma kan evenredig voorraad worden toegewezen en kan de bijbehorende zoeklijst worden geprint.

VOORBEELD

ORDER 600 10 x eindproduct

Artikel                     Omschrijving                        Aantal

1000                       Halffabricaat                         100        

2500                       Hulpmateriaal 1                    10          

3000                       Hulpmateriaal 2                    20          

 

 

ZOEKLIJST  (DEELorder)

 

ORDER 600           6 x eindproduct

 

Artikel                     Omschrijving                        Aantal      Locatie   Partij

1000                       Halffabricaat                         60            00 1A      P123

2500                       Hulpmateriaal 1                    6              00 41B    P900

3000                       Hulpmateriaal 2                    12            10 512     W10

 

ZIE OOK:

SERA8410 Toewijzen voorraad (automatisch)
SERA8420 Afboeken zoeklijsten
SERA8430 Toewijzen voorraad/printen zoeklijsten
SERA8440 Verminderen toewijzingen
SERA6970 Uitgeven ongeplande voorraad werkorders
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SERA8530 Bewerkingen gereedmelden

DOEL :

Het gereedmelden van geplande bewerkingen, zowel intern als bij derden uitbesteed.

Op basis van ingevoerde aantallen en kosten of uren worden kosten enerzijds en opbrengst of betaalverplichting anderzijds geboekt. Openstaande
planning wordt verminderd met het gereedgemelde deel van de totale bewerking.

KOSTEN VAN EIGEN BEWERKINGEN

Wanneer een interne bewerking wordt gereedgemeld, worden de kosten van de bewerking op deze rekening geboekt. De afdeling is dezelfde afdeling als
waarop de opbrengst van het eindproduct wordt geboekt.

OPBRENGST VAN GEGEMELDE EIGEN BEWERKINGEN

Bij het gereedmelden van interne bewerkingen wordt de opbrengst op deze rekening geboekt. Eventueel kunnen bewerkingen ook gereedgemeld worden
bij het invoeren van uren of bij het gereedmelden van de order. 
De afdeling is de afdeling zoals in de BEWERKINGSOPDRACHT is vermeld. Dit kan dus een ANDERE afdeling zijn, dan de afdeling, die
verantwoordelijk is voor het eindproduct. Tijdens het gereedmelden kan de afdeling gewijzigd worden. Als opbrengst wordt de kostprijs van de bewerking
uit de werkorder gebruikt.

KOSTEN VAN UITBESTEED WERK

Wanneer een externe bewerking wordt gereedgemeld, worden de kosten van de bewerking op deze rekening geboekt. 
De tegenboeking is op 'nog te ontvangen facturen' uit de bedrijfsgegevens. De afdeling is dezelfde afdeling als waarop de opbrengst van het eindproduct
wordt geboekt.

GEBRUIKT MATERIAAL AFBOEKEN

Er zijn vier mogelijkheden om verbruiken van productiematerialen te registreren. Per materiaal / artikel wordt de methode in het artikelbestand vastgelegd.
(SERA2510 Invoeren artikelen).

Op zoeklijst / toewijzing

Volgens deze methode wordt een artikel nadat het is toegewezen aan een order van de voorraad afgeboekt met de zoeklijst.

Bij gereedmelding bewerking handmatig

Als een bewerking van een productieorder wordt gereedgemeld kan een bijbehorende grondstof direct worden afgeboekt. Deze en volgende methoden
worden vooral toegepast als er sprake is van een "open" magazijnsituatie.

Bij gereedmelding bewerking automatisch

Als een bewerking van een productie order wordt gereedgemeld worden bijbehorende grondstoffen automatisch afgeboekt. Het nadeel van deze manier is
echter dat aantallen volgens voorcalculatie worden afgeboekt en dat het werkelijke verbruik kan afwijken.

Reconstructie

Volgens deze methode worden verbruiken achteraf gereconstrueerd en afgeboekt volgens voorcalculatorische aantallen. Dit wordt toegepast bij kleine
artikelen (schroefjes e.d.) of moeilijk te meten aantallen (smeerolie). Zie SERF8990 Materiaalverbruik reconstrueren.

ALTERNATIEVEN

Interne bewerkingen kunnen ook worden gereedgemeld tijdens het inboeken van uren. Zie SERA8110 Muteren uren. De parameter HOURFINI.PAR moet
aanwezig zijn. 
Wanneer de parameters AUTOFINI.PAR of SEMIFINI.PAR aanwezig zijn, kunnen bewerkingen gelijk met de totale order worden gereedgemeld. Zie
SERA8380 Werkorders gereedmelden.
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SERA8540 Wijzigen orderaantal

DOEL :

Wijzigen van het aantal te maken eindproducten.

Benodigde materialen en bewerkingen worden evenredig verhoogd of verlaagd.

Wanneer het aantal wordt verminderd tot nul, kan de order daarna worden opgeschoond met programma SERA8590 Opschonen werkorders.
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SERA8590 Opschonen werkorders

DOEL :

Met dit programma worden productieorders en projecten, die afgehandeld zijn, weggeschreven naar een historisch

bestand en verwijderd uit het bestand van lopende orders.

BELANGRIJK!                                                                                                                                                                 &n

Vergeet niet regelmatig orders, die gereed zijn, op te schonen. Zolang dit niet gebeurt, zal in de financiële administratie ten onrechte onderhanden werk
op de balans worden opgenomen, terwijl het werkelijke resultaat buiten de verlies- en winstrekening blijft.
Eventueel niet gebruikte maar wel gereserveerde artikelen blijven een beslag leggen op de voorraadpositie. Niet gereed gemelde bewerkingen blijven de
planning vervuilen.
Het blijft overigens mogelijk, vanuit de historische gegevens de onderhanden werk positie over oudere periodes te bepalen.

 

Het programma voert een aantal controles uit, voordat een order mag worden opgeschoond.

Het programma voert een aantal controles uit, voordat een order mag worden opgeschoond.

1.       Alle projecten                                            - alles gefactureerd?

2.       Project op nacalculatie                              - einddatum bereikt?

3.       Projecten met prijzen per regel                   - geen open regels?          

4.       Werkorders                                                - niets meer te produceren?

5.       Alles                                                        - geen toegewezen voorraad?

Wanneer niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan een order niet worden opgeschoond.

Gebruik de volgende programma's om alsnog aan de voorwaarden te voldoen:

1. Volledig factureren / verlagen te factureren bedrag

SERB8750 Factureren projecten op nacalculatie

SERH8780 Projecten gereedmelden / factureren

SERB8310 Wijzigen projecten

2. Wijzigen einddatum van nacalculatieprojecten

SERB8310 Wijzigen projecten

3. Open regels verwijderen / verlagen

SERB8310 Wijzigen projecten

4. Gereedmelden order / wijzigen te produceren aantal

SERA8380 Werkorders gereedmelden

SERA8540 Wijzigen orderaantal

5. Toegewezen voorraad afboeken / toewijzingen verminderen

SERA8430 Toewijzen voorraad/printen zoeklijsten

SERA8420 Afboeken zoeklijsten

SERA8440 Verminderen toewijzingen

ZIE OOK :

SERC3810 Boeken onderhanden werk productie.
SERA2160 Wijzigen artikelgroepen (financieel)
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SERA9100 Invoeren bedrijfskalender

DOEL:

Vastleggen van werkdagen, vakantiedagen en pauzetijden.

 

De informatie uit de bedrijfskalender wordt op verschillende plaatsen in het pakket gebruikt:

Tijdens het invoeren van uren kunnen pauzetijden automatisch berekend worden. Zie SERA8110 Muteren uren.
Bewerkingen van productieorders worden ingepland volgens de beschikbare (BEPERKTE) capaciteit per werksoort en afdeling. (Zie SERA9410
Invoeren capaciteiten ). Wanneer er geen capaciteit is gedefinieerd, wordt de bedrijfskalender gehanteerd om de planning van de bewerkingen te
bepalen. Het systeem gaat dan uit van een ONBEPERKTE capaciteit. Alleen de benodigde tijd per bewerking en de beschikbare kalenderdagen
zijn bepalend voor de start- en einddata.

De bedrijfskalender kan worden aangepast op afdeling- en medewerkersniveau.

Per machine / planplaats kan worden aangegeven hoeveel eenheden er per dag beschikbaar zijn. Eventuele afwijkingen bijvoorbeeld stilstand door
reparatie kunnen apart worden ingevoerd.

 

ZIE OOK:

SERA9110 Invoeren overwerkkalender
SERB2010 Invoeren planplaatsen
SERG8120 Aanmaken detailplanning
UTIL3500 Opnieuw aanmaken planning werkorders
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SERA9110 Invoeren overwerkkalender

DOEL:

Vastleggen van werktijden tegen normaal tarief en tijden waarvoor overwerktoeslagen gelden.

 

De kalender kan worden gebruikt om overwerk automatisch te berekenen:  Tijdens het inboeken van uren kan het overwerkpercentage worden ingevoerd:
Bijvoorbeeld 125%. Overwerk kan echter ook berekend worden door de computer. Wanneer een medewerker 11 uur op één dag aanwezig is geweest,
kan worden volstaan met het invoeren van 1 regel met 11 uur van 100%. Aan de hand van de bedrijfskalender, is dan tijdens de invoer al berekend, dat er
netto 10 uur is gewerkt en dat er 1 uur is gepauzeerd.

Met behulp van de overwerkkalender kan de computer de overuren per dag berekenen. Zie SERH8200 Berekenen overuren. Een regel van 10 uur wordt
dan gesplitst in een regel van 8 uur á 100% en een regel van 2 uur á 125%.

Het is ook mogelijk om overuren te laten berekenen op basis van totalen gedurende een bepaalde periode. In de kalender kan bijvoorbeeld vastgelegd
worden, dat de eerste 36 uur per week tegen 100% worden betaald. De volgende 10 uur worden op 125% gesteld en alle andere uren op 150%.  Ook
deze regel kan met  SERH8200 Berekenen overuren worden toegepast. Per vastgelegd tijdvak (week, 4 weken of maand) worden de uren
geanalyseerd en van de juiste percentages voorzien. Waar nodig worden regels gesplitst naar verschillende percentages.

 

ZIE OOK:

SERA8110 Muteren uren
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SERA9120 Invoeren vergoedingsoorten

DOEL :

Vastleggen van soorten onkostenvergoedingen voor gewerkte uren.

 

In een tabel worden de verschillende soorten vergoedingen en de voorwaarden worden vastgelegd. Afhankelijk van het type, kunnen sommige
vergoedingen automatisch worden berekend op basis van de urenadministratie, terwijl andere vergoedingen handmatig moeten worden ingevoerd.

Er zijn drie soorten vergoedingen:

1. VASTE VERGOEDINGEN

Dit type vergoeding heeft geen directe relatie met de ingevoerde uren. Voorbeelden zijn vergoedingen voor werk op een feestdagen of vergoedingen voor
stand-by zijn gedurende de nacht of het weekeinde. Daadwerkelijke vergoedingen per medewerker moeten handmatig worden ingevoerd via SERA9160.
Door een (leeg) parameterbestand, \SERA\PARAMET\COMPENS.PAR aan te maken, kunnen de vergoedingen ook gelijk met uren worden ingevoerd.
(SERA8110 Muteren uren .)

2. VERGOEDINGEN PER TIJDSTIP

Dit type vergoeding is gekoppeld aan de urenadministratie. De vergoedingen per medewerker worden samen met overuren berekend met programma
SERH8200 Berekenen overuren. Door verschillende soorten in te voeren kan onderscheid gemaakt worden tussen bijvoorbeeld dag- en
avondvergoedingen. De vergoeding wordt gegeven voor ieder uur inclusief pauzetijden.

Voorbeeld:

Begintijd                 8.00 uur

Eindtijd                 17.00 uur

Pauze van             12.30 - 13.30 uur

Het aantal gewerkte uren is in het voorbeeld 8 uur. De vergoeding wordt echter gegeven over de gewerkte tijd Incl. de pauze van 1 uur. Wanneer de
vergoeding 5,- per uur bedraagt, moet er (9 x 5 =) 45,- betaald worden.

 

3. VERGOEDINGEN PER TIJDSDUUR

Een extra vergoeding is ook gekoppeld aan de urenadministratie. De vergoedingen per medewerker worden samen met overuren berekend met
programma SERH8200 Berekenen overuren. Dit type vergoeding kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een vergoeding te geven voor een extra maaltijd
gedurende een verlengde werkdag. Pauzetijden worden meegeteld bij de bepaling van de tijdsduur.

Voorbeeld:

Begintijd                  7.00 uur

Eindtijd                  24.00 uur

Pauze van              12.30 - 13.30 uur

Pauze van              19.30 - 20.30 uur

Het aantal gewerkte uren is in het voorbeeld 15 uur. De vergoeding wordt echter gegeven over de gewerkte tijd INCL. de pauzes van totaal 2 uur.
Wanneer de vergoeding 50,- bedraagt, wanneer er meer dan 16 uur gewerkt is, wordt er 1x 50,- berekend.

 

 

WERKSOORTEN

Niet alle werksoorten komen in aanmerking voor vergoedingen van type 2 en 3. Per werksoort kan worden vastgelegd of een vergoeding moet worden
berekend. (Zie SERA8010 Invoeren werksoorten ).

 

 

ZIE OOK:



SERA9100 Invoeren bedrijfskalender
SERA9110 Invoeren overwerkkalender
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SERA9210 Aanmaken forecast master plan

DOEL:

Berekenen van een forecast op basis van calculatie parameters. De forecast en de werkelijk gerealiseerde orders vormen de basis, waarop het
MRPmasterplan wordt afgestemd.

Met behulp van de parameters zoals beschreven in programma, SERC6660 Berekenen minimumvoorraad-advies en de gegevens uit de verkoopstatistiek
wordt een forecast berekend voor geselecteerde artikelgroepen.

De forecast wordt gebruikt in programma SERA9220 Wijzigen forecast master plan. Daar kan de berekende forecast worden bijgesteld. Het resultaat
kan, rekening houdend met reeds gerealiseerde omzet, worden overgenomen in het Masterplan voor MRP.

ZIE VOOR EEN UITGEBREIDERE BESCHRIJVING VAN MRP:

SERA9870 M.R.P. berekening uitvoeren
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SERA9220 Wijzigen forecast master plan

DOEL:

Afstemming van forecast, werkelijke orders en het MRPmasterplan.

Met behulp van programma SERA9210 Aanmaken forecast master plan, kan een forecast worden opgebouwd.

De door de computer berekende forecast kan worden bijgesteld in dit programma. Samen met de reeds verkochte orders vormt de forecast de basis voor
het MRPmasterplan. Wanneer het programma wordt opgestart kan het masterplan al voorlopig worden aangemaakt. Daarbij wordt het bestaande plan
leeggemaakt en wordt de forecast met de reeds gerealiseerde omzet overgenomen in het masterplan. Op artikelniveau kan daarna eventueel een
fijnafstemming plaatsvinden.

Het is mogelijk om de totalen per artikelgroep op te vragen. Wanneer het voor de capaciteit en de benodigde materialen niet veel uitmaakt welk
eindproduct er uit de groep wordt gemaakt, kan deze informatie zinvol zijn.

 

                                Product 1               Product 2               Groeptotaal 

Forecast               10                              10                          20

Orders                   2                               15                           17

Totaal nodig         10                             15                           20

Masterplan           10                             10                           20

Saldo                     0                               -5                            0

 

Merk op, dat het 'Totaal nodig' wordt bepaald door de hoogste van de twee rubrieken 'Forecast' en 'Orders'.

Hoewel er op product 2 een tekort dreigt, blijkt er op groepsniveau voldoende ruimte aanwezig. Product 1 blijft achter bij de forecast. Het kan dan zinvol
zijn om de forecast en het masterplan voor product 1 te verlagen en voor product 2 te verhogen, zonder dat het groeptotaal wordt aangepast.

ZIE VOOR EEN UITGEBREIDERE BESCHRIJVING VAN MRP:

SERA9870 M.R.P. berekening uitvoeren
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SERA9280 Opvolgen MRPadvies

DOEL :

Overnemen van MRPadviezen als inkoop- en productieorders.

MAGAZIJN

Er moet een magazijn worden aangegeven, waar de te bestellen goederen worden afgeleverd.

SELECTIES

Er kan een selectie worden gemaakt op artikelnummer, inkoopartikel en / of eigenproduct en type leverancier. Het type leverancier kan geselecteerd
worden op basis van de selectiecode uit het leveranciersbestand.

VOORRAADPROGNOSE

Ingedeeld naar weken, wordt de voorraadprognose gegeven.

Het saldo per week wordt bepaald door:

de laatste behoefte berekening door MRP.                                  -

*mutaties sinds de laatste berekening                                       +                                     

openstaande inkooporders                                                        +

openstaande productieorders                                                    +

saldo

*mutaties: Het saldo van de inmiddels binnengekomen goederen sinds de laatste MRPberekening. Ook eventuele voorraadcorrecties worden meegeteld.
Dit saldo wordt positief meegeteld, omdat de inkoop- en productieorders sinds het moment van MRPberekening verminderd zijn met hetzelfde aantal.

Tekorten kunnen worden aangevuld door een inkooporder te plaatsen of een interne productieorder in te voeren.

 

PRODUCTIEAFDELING / TOELEVERMAGAZIJN

Deze gegevens worden opgehaald uit de artikelgroep van het te produceren artikel. (Zie SERA2410 Invoeren artikelgroepen).

ZIE VOOR EEN UITGEBREIDERE BESCHRIJVING VAN MRP:

SERA9870 M.R.P. berekening uitvoeren

ZIE OOK:

SERA9780 Overnemen MRPadvies voor inkopen
SERA9790 Overnemen MRP advies voor werkorders
SERA7610 Orders doorbestellen
SERA7670 Orders doorbestellen per artikel
SERA6510 Invoeren inkooporders
SERA6410 Invoeren alternatieve leveranciers
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SERA9410 Invoeren capaciteiten

DOEL :

Vastleggen van capaciteiten per afdeling en per werksoort.

De capaciteiten zijn vooral van belang in geval seriematige of repeterende productie en het gebruik van de MRPplanning methode. Er wordt gepland tegen
een BEPERKTE capaciteit. Bewerkingen worden steeds zo LAAT mogelijk ingepland. Daardoor blijft er zo lang mogelijk ruimte beschikbaar voor
spoedorders.
Wanneer er geen capaciteit is gedefinieerd, wordt de bedrijfskalender gehanteerd om de planning van de bewerkingen te bepalen. Het systeem gaat dan
uit van een ONBEPERKTE capaciteit. Alleen de benodigde tijd per bewerking en de beschikbare kalenderdagen zijn bepalend voor de start- en einddata.
(Zie SERA9100 Invoeren bedrijfskalender).

De capaciteit kan worden vastgelegd in uren of in productieaantallen. In geval van toeleveranciers kan alleen gepland worden in productieaantallen.

 

VOORBEELD:

LASSEN

Dag Zo Ma Di Wo Do Vr Za
Uren 0 8 8 8 8 6 0
Aantal machines 2 2 2 2 2 2 2
Totaal 0 16 16 16 16 12 0
Ingepland 0 0 0 0 0 0 0
Beschikbaar 0 16 16 16 16 12 0

 

ASSEMBLEREN

 

Dag Zo Ma Di Wo Do Vr Za
Uren 0 8 8 8 8 6 0
Aantal machines 3 3 3 3 3 3 3
Totaal 0 24 24 24 24 18 0
Ingepland 0 0 0 0 0 0 0
Beschikbaar 0 24 24 24 24 18 0

 

WERKORDER 1501      uiterlijk leveren op zaterdag

 

Werksoort             Aantal bewerkers                Benodigde tijd          Startdatum

Lassen                 2                                        16                           Dinsdag

Assembleren        1                                        16                           Woensdag

 

Het systeem zal van de laatste bewerking terugplannen naar de eerste bewerking. 
Merk op, dat de assemblage al op woensdag moet beginnen. Hoewel er op vrijdag voldoende capaciteit is (18 uur), is in de order aangegeven, dat de
assemblage niet over 3 machines verdeeld kan worden. Voor de 16 uur is dan de vrijdag (6 uur), de donderdag (8 uur) en een deel van de woensdag (2
uur) nodig.
Het systeem zal voor de voorgaande bewerking eerst naar de vorige dag gaan en dan opnieuw de laatst mogelijke startdatum berekenen. De 16 uur
laswerkzaamheden kunnen dan precies op dinsdag starten. Er is 16 uur beschikbaar op 2 machines en de bewerking duurt zelf ook 16 uur en er kan op
2 machines tegelijk gewerkt worden.

Nadat de eerste order is ingevoerd, zal de beschikbare capaciteit er als volgt uitzien:

 

LASSEN

 

Dag Zo Ma Di Wo Do Vr Za



Dag Zo Ma Di Wo Do Vr Za
Max. capaciteit 0 16 16 16 16 12 0
Ingepland 0 0 16 0 0 0 0
Beschikbaar 0 16 0 16 16 12 0

 

ASSEMBLEREN

 

Dag Zo Ma Di Wo Do Vr Za
Max. capaciteit 0 24 24 24 24 18 0
Ingepland 0 0 0 2 8 6 0
Beschikbaar 0 24 24 22 16 12 0

 

Een volgende werkorder geeft dan als resultaat:

WERKORDER 1502      uiterlijk leveren op zaterdag

 

Werksoort             Aantal bewerkers                Benodigde tijd          Startdatum

 

Lassen                  2                                       16                           Maandag

Assembleren         1                                        16                          Woensdag

De assemblage wordt op dezelfde manier gepland, als bij de eerste order. 
De laswerkzaamheden moeten al op maandag beginnen, omdat de capaciteit voor dinsdag volledig is ingepland voor de vorige order.

Nadat de tweede order is ingevoerd, zal de beschikbare capaciteit er als volgt uitzien:

LASSEN

Dag Zo Ma Di Wo Do Vr Za
Max. capaciteit 0 16 16 16 16 12 0
Ingepland 0 16 16 0 0 0 0
Beschikbaar 0 0 0 16 16 12 0

 

ASSEMBLEREN

 

Dag Zo Ma Di Wo Do Vr Za
Max. capaciteit 0 24 24 24 24 18 0
Ingepland 0 0 0 4 16 12 0
Beschikbaar 0 24 24 20 8 6 0

VERFIJNING VIA DE BEWERKINGSROUTE

Een productieartikel kent een stuklijst, waarin de benodigde materialen worden beschreven en een bewerkingsroute, waarin de uit te voeren
werkzaamheden zijn vastgelegd. Daarbij zijn verfijningen mogelijk t.a.v. de hierboven omschreven planningsmethode.

WACHTTIJD

Het kan zijn, dat er tussen 2 verschillende bewerkingen gewacht moet worden, bijvoorbeeld omdat verf moet drogen of omdat er transport plaatsvindt naar
een toeleverancier. In dat geval rekent de planningsmodule de wachttijd ook mee bij het bepalen van de startdata van de bewerkingen. De wachttijd wordt
onafhankelijk van capaciteit en kalender berekend.

Er wordt dus GEEN rekening gehouden met vrije dagen. Iedere 24 uur staat voor 1 dag.

GELIJKTIJDIGE BEWERKERS

Het kan voor de planning belangrijk zijn om aan te geven hoeveel personen of machines tegelijk aan een product kunnen werken. Wanneer de
bewerkingstijd 40 uur is, zal de plantijd 10 uur bedragen wanneer door 4 machines simultaan aan de order kunnen werken. Wanneer er maar 1 machine
per order wordt ingezet, is de benodigde plantijd 40 uur.

BEWERKINGSVOLGORDE

In sommige gevallen kunnen bewerkingen op verschillende onderdelen gelijktijdig plaatsvinden, waarna in een derde bewerking het geheel geassembleerd
wordt. Het kan ook zijn, dat de volgende bewerking al kan starten, zodra het eerste product uit een vorige bewerking klaar is. 



De planning houdt rekening met dit soort informatie uit de bewerkingsroute.

ZIE OOK:

SERA9510 Invoeren/wijzigen bewerkingsroutes
SERG8120 Aanmaken detailplanning
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SERA9510 Invoeren/wijzigen bewerkingsroutes

DOEL :

Vastleggen van de benodigde werkzaamheden om standaardartikelen te produceren.

Waar benodigde onderdelen in een stuklijst worden vastgelegd, bevat een bewerkingsroute werkopdrachten (zowel intern als extern), wacht- en
transporttijden, kostenregels, teksten en documenten.

ARTIKELGEBONDEN / ALGEMEEN

Het onderhouden van bewerkingsroutes is arbeidsintensief. Er wordt veel informatie bijgehouden: wanneer de productiewijze voor een serie artikelen
veranderd wordt, kan het bijwerken van de betrokken routes dan ook veel inspanning vragen. Vaak zijn de bewerkingen voor vrijwel gelijke artikelen ook
vrijwel hetzelfde. Wanneer de kostprijs gelijk blijft en de planningstijd ook niet of nauwelijks afwijkt, verdient het dan ook de voorkeur om een algemene
route in te voeren, en later de verschillende eindproducten of halffabricaten aan deze route te koppelen.

 

VARIANTEN

Een artikel kan op diverse manieren worden gefabriceerd. Afhankelijk van bijvoorbeeld het werkaanbod of de ordergrootte, kan de productiewijze
verschillen. Per productiewijze kan ook de stuklijst verschillend zijn. In het ene geval wordt misschien werk uitbesteed, terwijl in het andere geval alle
onderdelen zelf worden gemaakt.
Per variant is een apart (bewerkingsroute-)nummer mogelijk. Iedere variant kan aan een eigen stuklijstroute worden gekoppeld. Die stuklijstroute mag
steeds dezelfde zijn, maar mag dus ook per bewerkingsroute afwijken. Route '0' geldt als de standaardroute. Zowel de bewerkingen als de onderdelen uit
deze route worden bij kostprijscalculaties gebruikt. Zie ook: SERA1780 Berekenen kostprijs stuklijsten.

STANDAARDAANTAL

Het standaardaantal wordt gebruikt om aan te geven wat de optimale ordergrootte is, waarbij machinekosten, instelkosten en productiesnelheid en een
juiste balans zijn. Deze informatie verschijnt tijdens het invoeren van een productieorder.

Het standaardaantal wordt gebruikt in de kostprijsberekening. Wanneer vaste kosten zoals insteltijd van een machine 500,- bedragen en het
standaardaantal 100 stuks is, zal aan ieder eindproduct 5,- worden toegerekend.

Het standaardaantal wordt ook gebruikt in programma SERA9870 M.R.P. berekening uitvoeren. Wanneer uit de

MRP-berekening blijkt, dat er opnieuw geproduceerd moet worden, kan het programma d.m.v. het standaardaantal de juiste bewerkingsroute en daarmee
de juiste stuklijst zoeken bij het benodigde aantal.

 

BEWERKINGSDETAILS                                                                                                                                                                &n

SUB-PROJECT

Een bewerking wordt gekoppeld aan een sub-project. De planning per order is daardoor in te delen in fases of onderdelen per afdeling of groepen van
dezelfde bewerkingen.

AFDELING

De afdeling kan erg belangrijk zijn, wanneer een financieel resultaat per afdeling gewenst is. Zie programma SERA2160 Wijzigen artikelgroepen
(financieel) voor meer informatie. De afdeling is ook belangrijk wanneer met EINDIGE CAPACITEITEN wordt gewerkt. Zie SERA9410 Invoeren
capaciteiten .

LEVERANCIER

Een bewerkingsroute kan zowel voor interne bewerkingen als voor uitbesteed werk worden aangemaakt. Wanneer toeleveranciers worden ingeschakeld
kan de planning verlopen alsof er met eigen afdelingen wordt gewerkt. Interne bewerkingen worden aangegeven met een '-' als leverancierscode, terwijl
voor uitbesteed werk de juiste leverancier moet worden ingevoerd.

WERKSOORT

De werksoorten moeten ordergebonden zijn. Zie SERA8010 Invoeren werksoorten.

INSTELTIJD PER ORDER

De tijd die nodig is om alle machines e.d. in te stellen voor een order.

PRODUCTIETIJD PER AANTAL

De tijd nodig voor de actieve bewerking. Wanneer een order wordt aangemaakt aan de hand van een bewerkingsroute, zal de totaal benodigde tijd worden
berekend door de vaste insteltijd te verhogen met de productietijd van het orderaantal.

BEWERKINGSKOSTEN



In geval van toeleveringen wordt niet om instel- en productietijd gevraagd. In dat geval is er sprake van kosten, omdat de te besteden tijd de
verantwoording van de toeleverancier is.

GELIJKTIJDIGE BEWERKERS

Het kan voor de planning belangrijk zijn om aan te geven hoeveel personen of machines tegelijk aan een product kunnen werken. Wanneer de
bewerkingstijd 40 uur is, zal de plantijd 10 uur bedragen wanneer door 4 machines simultaan aan de order kunnen werken. Wanneer er maar 1 machine
per order wordt ingezet, is de benodigde plantijd 40 uur.

TRANSPORTTIJD

Deze waarde bepaalt de tijd die gewacht moet worden voordat aan de volgende bewerking kan worden begonnen. Er kan sprake zijn van werkelijk
transport, maar ook van bijv. droogtijd, afkoeling etc.

Belangrijk !

De planningsmethode bij seriematige productie, gaat er van uit dat bewerkingen ZO LAAT MOGELIJK worden gedaan. 
Daardoor blijft er altijd optimaal ruimte beschikbaar voor spoedklussen, en blijven de bedragen verbonden aan voorraad en onderhanden werk zo laag
mogelijk. Er schuilt echter een gevaar in deze methode. Wanneer er om welke reden dan ook vertraging in het productieproces optreedt is het
eindproduct altijd te laat. Soms kan het zelfs zinvol zijn om een bewerking iets uit te stellen, omdat er daardoor combinatiemogelijkheden met andere
orders ontstaan. Door tussen iedere bewerking een '' transporttijd '' op te nemen ontstaat er ruimte om calamiteiten of uitloop op te vangen, en om
bewerkingen van verschillende orders optimaal te combineren. Zie ook: SERA9410 Invoeren capaciteiten en SERA9100 Invoeren bedrijfskalender en
SERG8120 Aanmaken detailplanning.

OVERHEAD

Deze bedragen worden in de kostprijsberekening van een product meegenomen. Er vinden verder geen financiële boekingen plaats.

BEWERKINGSVOLGORDE

Sub-projecten kunnen zowel gelijktijdig als na elkaar worden gepland. De bewerkingsvolgorde wordt met een volgnummer tussen 0 en 9 aangegeven in
de werksoort. Zie SERA8050 Wijzigen subprojecttitels. Binnen een sub-project kan dat ook met de afzonderlijke bewerkingen:

Na elkaar

De bewerkingen vinden achtereenvolgens plaats, eventueel gescheiden door een transporttijd.

Gelijktijdig

Bewerkingen op verschillende onderdelen van het eindproduct kunnen gelijktijdig plaatsvinden, waarna bijvoorbeeld in een derde bewerking het geheel
geassembleerd wordt. Bij een groot object kan het ook mogelijk zijn, dat er 2 verschillende werkzaamheden tegelijk plaatsvinden.

Na eerste product van vorige bewerking

Het kan ook zijn, dat de volgende bewerking al kan starten, zodra het eerste product uit een vorige bewerking klaar is.

OVERIGE DETAILS                                                                                                                                                                &nbs

Behalve bewerkingen kunnen aan een bewerkingsroute ook teksten, documenten en kostenregels worden toegevoegd. De documenten
kunnen later eventueel automatisch bij een werkorder worden uitgeprint.
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SERA9710 Invoeren serienummertypes

DOEL :

Vastleggen van de in het bedrijf gebruikte methode(s) om een serienummer op te bouwen.

 

Artikelgroepen kunnen naar een serienummertype verwijzen. 
Bij het printen van werkorders voor producten binnen zo'n groep, worden dan automatisch serienummers toegekend.

Een serienummer is vaak opgebouwd uit verschillende elementen. Bij het printen van werkorders zal de computer een nummer genereren op basis van
de definities van de verschillende elementen.

1 VASTE INFORMATIE

2 OPLOPEND NUMMER

3 DAG

4 MAAND

5 JAAR

6 WEEK

Een serienummer KL0002/03 zou kunnen zijn opgebouwd uit de volgende elementen:

Vaste informatie                             KL

Oplopend nummer                          4 posities

Vaste informatie                             /

Maand nummer                              2 posities

ZIE OOK:

SERA2410 Invoeren artikelgroepen
SERA8280 Printen werkorders
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SERA9780 Overnemen MRPadvies voor inkopen

DOEL:

Automatisch verwerken van MRPadviezen tot inkooporders.

 

 

Het programma biedt de mogelijkheid om de MRP adviezen m.b.t. een urgente en een normale inkooporder te markeren, en daarna automatisch te laten
verwerken tot productieorders.

TOELEVERMATERIAAL

Uitbesteedwerk kan besteld worden via inkooporders of via productieorders. Het hangt af van de situatie, welke methode de voorkeur verdient. Als de
uitbesteding onderdeel vormt van de productieplanning of wanneer er nog andere bewerkingen moeten plaatsvinden, is een productieorder waarschijnlijk
handiger dan een inkooporder. In andere gevallen kan een inkooporder worden geplaatst. Het systeem maakt dan automatisch een aan de inkooporder
gekoppelde 'productieorder' aan. 
Op deze productieorder kan eventueel materiaal, dat bewerkt gaat worden, afgeboekt worden. Zodra de goederen worden ontvangen, wordt de
productieorder automatisch gereedgemeld. Zie SERA6710 Inboeken goederenontvangsten. 
De toe te leveren materialen kunnen worden opgenomen in een speciale stuklijst. Zie SERA1710 Invoeren stuklijsten en met SERA8430 Toewijzen
voorraad/printen zoeklijsten kan er voorraad worden toegewezen en later afgeboekt. Wanneer uitbesteed werk via inkooporders wordt besteld moet
worden aangegeven vanuit welk magazijn de toelevermaterialen worden uitgeleverd.

LEVERANCIERSELECTIE

Leveranciers kunnen geselecteerd worden op basis van voorkeurleveranciers uit het artikelbestand.

ZIE VOOR EEN UITGEBREIDERE BESCHRIJVING VAN MRP:

SERA9870 M.R.P. berekening uitvoeren

 

ZIE OOK:

SERA9280 Opvolgen MRPadvies
SERA9790 Overnemen MRP advies voor werkorders
SERA7610 Orders doorbestellen
SERA7670 Orders doorbestellen per artikel
SERA6510 Invoeren inkooporders
SERA6410 Invoeren alternatieve leveranciers



sera     HANDLEIDING                       

SERA9790 Overnemen MRP advies voor werkorders

DOEL:

Automatisch verwerken van MRPadviezen tot productieorders.

Het programma biedt de mogelijkheid om de MRP adviezen m.b.t. een urgente en een normale productie te markeren, en daarna automatisch te laten
verwerken tot productieorders.

De afdeling, die een order gaat produceren, wordt opgehaald uit de artikelgroep van het te produceren artikel. (Zie SERA2410 Invoeren artikelgroepen).
Dit geldt ook voor het magazijn van waaruit de grondstoffen moeten worden toegeleverd.

 

ZIE VOOR EEN UITGEBREIDERE BESCHRIJVING VAN MRP:

SERA9870 M.R.P. berekening uitvoeren

ZIE OOK:

SERA9280 Opvolgen MRPadvies
SERA9780 Overnemen MRPadvies voor inkopen
SERH8210 Invoeren werkorders



sera     HANDLEIDING                       

SERA9810 Opschonen masterplan

DOEL :

Geheel of gedeeltelijk leegmaken masterplan.

Handmatig ingevoerde behoeftes kunnen eventueel evenredig t.o.v. van de laatste mutatiedatum worden doorgeschoven naar een nieuwe periode.

ZIE VOOR EEN UITGEBREIDERE BESCHRIJVING VAN MRP:

SERA9870 M.R.P. berekening uitvoeren

ZIE OOK:

SERA9820 Aanmaken masterplan vanuit verkoop
SERA9830 Invoeren masterplan
SERA1880 Aanmaken dummy stuklijst voor MRP



sera     HANDLEIDING                       

SERA9820 Aanmaken masterplan vanuit verkoop

DOEL :

Het masterplan vullen met de behoefte uit het lopende verkooporderbestand en / of de verbruikshistorie.

Een MRPberekening wordt gedaan op basis van een masterplan. Sera biedt de mogelijkheid het masterplan te vullen met lopende verkooporders en
projecten. 
Vaak is de orderportefeuille te kort om een planning op langere termijn te maken. Het masterplan moet dan gevuld worden met een prognose.

Zo'n prognose kan aangemaakt worden met programma SERA9210 Aanmaken forecast master plan. Er zijn echter productiebedrijven waar een
dergelijke prognose niet handig werkt. Een dummy stuklijst kan dan een oplossing bieden. (Zie SERA1880 Aanmaken dummy stuklijst voor MRP). 
Het masterplan kan voor de toekomst ook gevuld worden met verbruiksaantallen uit een in te geven historische referentieperiode.

ZIE OOK:

SERA9810 Opschonen masterplan
SERA9830 Invoeren masterplan

  



sera     HANDLEIDING                       

SERA9830 Invoeren masterplan

DOEL :

Handmatig aanvullen van het masterplan met behoeftes.

Naast methodes om het masterplan (semi-) automatisch te vullen, kunnen regels ook handmatig worden ingevoerd, gewijzigd en verwijderd.

 

ZIE VOOR EEN UITGEBREIDERE BESCHRIJVING VAN MRP:

SERA9870 M.R.P. berekening uitvoeren

 

ZIE OOK:

SERA9820 Aanmaken masterplan vanuit verkoop
SERA9220 Wijzigen forecast master plan
SERA9810 Opschonen masterplan



SERA      HANDLEIDING                       

SERA9870 M.R.P. berekening uitvoeren

DOEL :

Berekenen van productie- en inkoopadviezen op basis van het masterplan en vastgelegde capaciteiten.

M.R.P. is de afkorting voor Material Requirement Planning. Wanneer ook productiecapaciteit wordt betrokken bij het berekenen van een planning wordt
ook wel van M.R.P. II, Manufacturing Resource Planning, gesproken.

MASTERPLAN

De basis van M.R.P. wordt gevormd door het zogeheten MASTERPLAN, ook wel HOOFD PRODUCTIE PLAN (HPP) genoemd. Dit masterplan is een
lijst van eindproducten, met aantallen en leverdata. In wat oudere MRPsystemen werd het masterplan vaak min of meer onafhankelijk opgesteld. De
verkooporders werden afgestemd op het aanbod vanuit het masterplan. Tegenwoordig wordt het masterplan juist afgestemd op de vraag vanuit de
verkoop. Via programma’s als SERA9210 Aanmaken forecast master plan en SERA9820 Aanmaken masterplan vanuit verkoop, kan het masterplan
eenvoudig worden afgestemd op de verkoopbehoefte. Nadat het masterplan is vastgelegd, kan er een M.R.P. berekening plaatsvinden.

PEGGING

Bij de artikelen uit het masterplan gaat het berekeningsprogramma de stuklijsten en de bewerkingsroutes lezen, en de benodigde materialen en
werksoorten tellen, rekening houdend met de volgorde, de sub-projecten en de duur van de bewerkingen. Per benodigd materiaal wordt een telling
(PEGGING) per leverdatum bijgehouden in een tijdelijk bestand. Het programma kan rekening houden met reeds aanwezige voorraad en reeds
ingevoerde productie- en inkooporders.

Het kan zijn dat een benodigd artikel, zelf ook weer geproduceerd moet worden, en dat zelf ook weer onderdelen nodig heeft die geproduceerd moeten
worden etc. Het programma zal de berekening net zo vaak herhalen totdat er alleen nog inkoopartikelen of -materiaal nodig is.

LEVELING

Het M.R.P. programma zal adviezen voor orders zoveel mogelijk trachten te combineren. Van ieder artikel wordt eerst berekend op welk niveau het in het
stuklijstenbestand voorkomt:

Artikel                                                                         Level

Eindproduct 1                                                               1

1 x Halffabricaat 1                                                         2

2 x grondstof 1                                                             3

2 x Halffabricaat 2                                                         2

3 x grondstof 2                                                              3

Nieuw product:

Eindproduct 2 (= Eindproduct 1 met extra optie)              1

1 x Eindproduct 1                                                         2

1 x Halffabricaat 1                                                        3

2 x grondstof 1                                                             4

2 x Halffabricaat 2                                                        3

3 x grondstof 2                                                             4

1 x Inkoopartikel 1                                                        2

Hoewel eindproduct 1 en eindproduct 2 artikelen zijn die beide verkocht worden, zal eindproduct 1 van level 1 naar level 2 verschuiven, omdat het gebruikt
wordt in eindproduct 2. Alle onderliggende onderdelen verschuiven ook een level:

Eindproduct 1                                                              2

1 x Halffabricaat 1                                                        3

2 x grondstof 1                                                             4

2 x Halffabricaat 2                                                        3

3 x grondstof 2                                                             4

Het tellen (PEGGING) van benodigde materialen gebeurt steeds per LEVEL. Pas als alle benodigde materialen binnen hetzelfde level zijn berekend en
de mogelijke combinaties zijn gemaakt, wordt een volgend niveau berekend. In bepaalde gevallen betekent combineren ook dat orders wat eerder
gemaakt gaan worden, om daarmee instelkosten te voorkomen.Pas wanneer een level compleet is afgewerkt, is ook duidelijk wanneer en welke



gecombineerde hoeveelheid grondstoffen of halffabricaten nodig zijn.

De levels van alle artikelen worden in een apart bestand bijgehouden. Wanneer er nieuwe artikelen en / of stuklijsten zijn ingevoerd, moet het level-
bestand opnieuw opgebouwd worden. Dit kan voorafgaand aan en MRPberekening.

MRPRESULTAAT

Nadat op ieder level berekend is hoeveel materiaal er nodig is, wordt het resultaat vergeleken met de bestaande productie en inkooporders. Het systeem
zal adviezen genereren voor de productieplanning of de inkoopafdeling. Bij bestaande inkoop- of productieorders kunnen de adviezen luiden:

ANNULEER                  - Er is niets nodig

VERVROEG                 - Het materiaal is eerder nodig

VERTRAAG                  - Het materiaal is pas later nodig

VERMINDER                - Er is minder nodig

VERHOOG                   - Er is meer nodig

BESTAANDE ORDER   - De order sluit precies aan bij de behoefte

 

Wanneer er geen inkoop- of productieorder is voor het benodigde aantal en de gevraagde leverdatum kan het advies luiden:

 

NORMALE ORDER       - Er moet een order geplaatst worden met een normale levertijd

URGENTE ORDER       - Er moet een spoedorder geplaatst worden, eerder af te leveren dan de normale levertijd

 

Middels programma SERA8260 kunnen werkorders gefixeerd worden. MRP geeft dan geen advies behalve ‘Bestaande order’. Deze optie is zinvol
wanneer er lange termijn orders gepland zijn om bijv. leegloop te voorkomen.

BEREKENINGSPARAMETERS

De manier waarop de planning berekend wordt, kan via diverse parameters gestuurd worden.

VOORRAAD MEETELLEN

Bij een normale MRPberekening moet de reeds aanwezige voorraad WEL meegeteld worden. MRP kan echter ook gebruikt worden om bijvoorbeeld, bij
inkoopbesprekingen met een leverancier, het verwachte grondstofverbruik gedurende een jaar te berekenen. In dat geval wordt het masterplan gevuld met
de verwachte omzet gedurende een jaar, en wordt bestaande voorraad NIET meegeteld.

MINIMUMVOORRAAD

De minimumvoorraad uit het artikelbestand kan als behoefte worden meegeteld. Artikelen, die besteld worden volgens een MRPberekening hebben
doorgaans geen minimum. Wanneer dat wel het geval is, kan het minimum beschouwd worden als een extra veiligheid, voor het geval een leverancier te
laat levert, of er vaak extra spoedorders worden gemaakt.

ALLEEN MRPARTIKELEN?

In het artikelbestand (zie SERA2510 Invoeren artikelen) wordt vastgelegd volgens welke methode een artikel besteld moet worden. Het is mogelijk
inderdaad alleen de artikelen, die als ' te bestellen via MRP ' in de berekening me te nemen. Het is ook mogelijk alle artikelen in de berekening me te
nemen. Deze laatste optie kan interessant zijn, om bijvoorbeeld een verwacht verbruik gedurende een bepaalde periode te berekenen voor alle artikelen.

BESTAANDE ORDERS

Bij een normale MRPberekening moeten de reeds aanwezige productie en inkooporders WEL meegeteld worden. Anders zou MRP dubbele adviezen
geven. Wanneer MRP gebruikt wordt om een verwachting gedurende een bepaalde periode te berekenen, moeten de bestaande orders NIET meegeteld
worden.

AFRONDEN OP WEKEN

De MRPadviezen worden normaal op dagniveau berekend. (Voor bijzondere doeleinden zoals luchtvaartcatering kan er per uur berekend worden). Vaak is
afronding op weken voldoende. De adviezen worden dan per week samengevoegd. Het MRPadvies loopt dan gelijk met SERA6920 Overzicht
voorraadtekorten.

N.B. MRP houdt al rekening met behoeftes vanuit productie, terwijl orders nog niet zijn ingevoerd, terwijl het overzicht voorraadtekorten UITSLUITEND
rekent met reeds ingevoerde orders. MRP rekent bovendien met adviezen om orders te vervroegen of vertragen, terwijl het overzicht voorraadtekorten
alleen rekening houdt met de ingevoerde levertijden, ongeacht of deze te vroeg of te laat zijn.

OPTIMALE ORDERGROOTTE

In het artikelbestand wordt per artikel vastgelegd, wat de minimum bestelhoeveelheid en wat de besteltoename is. MRP kan rekening houden met deze
aantallen.

WIJZIGEN GEPRINTE ORDERS



Het is mogelijk om reeds geprinte orders, te beschouwen als reeds in bewerking genomen. Op dat moment heeft het geen zin meer, of is het
waarschijnlijk zelfs onmogelijk om de productie nog te wijzigen. MRP mag in dat geval GEEN ADVIES meer geven om het te produceren aantal van
reeds geprinte orders te wijzigen. Leverdata kunnen wel gewijzigd worden. Bij het gebruik van deze parameter is het wel zaak om orders pas te printen
als ze inderdaad in productie worden genomen. (Zie SERA8280 Printen werkorders). Orders kunnen ook gefixeerd worden, waardoor er geen afwijkend
advies wordt berekend met behulp van programma SERA8260 .

LEVELS OPNIEUW BEREKENEN

Voordat de daadwerkelijke MRPberekening plaatsvindt, kunnen de LEVELS per artikel opnieuw berekend worden. (Zie de paragraaf ' LEVELING ' in dit
hoofdstuk. )

MAXIMUM AANTAL DAGEN VERVROEGEN

MRP zal trachten zoveel mogelijk orders te combineren. Met deze parameter kan worden aangegeven hoeveel dagen er maximaal mag worden vervroegd
bij het combineren van orders. Wanneer de bestelgrootte en -toename wordt meegenomen in de berekening, wordt overigens ook al optimalisatie
toegepast. Hetzelfde geldt, wanneer er afgerond wordt op weken.

MAXIMUM BE.DRAG VERVROEGEN

Behalve in dagen kan ook een limiet in geld gesteld worden aan het combineren. Zo kan voorkomen worden, dat de voorraad en het onderhanden werk te
hoog oploopt, en dat daarmee de efficiencywinst van het combineren weer verloren gaat.

MINIMUMPERCENTAGE VAN OPTIMALE ROUTE

Een artikel kan op diverse manieren worden gefabriceerd. Afhankelijk van bijvoorbeeld het werkaanbod of de ordergrootte, kan de productiewijze
verschillen. Per productiewijze kan ook de stuklijst verschillend zijn. In het ene geval wordt misschien werk uitbesteed, terwijl in het andere geval alle
onderdelen zelf worden gemaakt. Iedere route kent een optimaal aantal. (Zie SERA9510 Invoeren/wijzigen bewerkingsroutes.) Vaak zal een behoefte voor
een eindproduct of halffabricaat niet precies gelijk zijn aan zo'n optimaal aantal. Wanneer er dan verschillende bewerkingsmethodes met eventueel
verschillende stuklijsten zijn, moet MRP beslissen volgens welke route de onderliggende behoeftes moeten worden berekend. Met behulp van het
minimumpercentage kan deze beslissing worden genomen:

ROUTE             OPTIMAAL AANTAL

0                      10

1                      50

2                      250

Wanneer het minimum 50% is, zullen de volgende beslissingen worden genomen:

BEHOEFTE      ROUTE

1                      0

15                    0          < 50% van 50

30                    1          > 50% van 50

60                    1          < 50% van 250

200                  2          > 50% van 250

1000                 2

DAMPING DAYS

Kleine verschuivingen in bijv. productiecapaciteit of verandering van machines, wijziging in verkooporders etc. kunnen een groot aantal verschuivingen in
onderliggende niveau's als gevolg hebben. Vaak is er in bewerkingsroutes, minimumvoorraden en orderaantallen voldoende ruimte opgenomen om dit
soort veranderingen op te vangen, zonder dat er een uitgebreide herplanning nodig is. Met damping days parameter kunnen kleine wijzigingen onderdrukt
worden. Door  bijv. 2 dagen in te geven worden verschuivingen van 1 of 2 dagen genegeerd. 

 

ZIE OOK:

SERA8260 Fixeren orders voor MRP

SERA9810 Opschonen masterplan

SERA9820 Aanmaken masterplan vanuit verkoop
SERA9830 Invoeren masterplan
SERA1880 Aanmaken dummy stuklijst voor MRP
SERA9220 Wijzigen forecast master plan
SERA9880 Overzicht materiaalbehoefte



sera     HANDLEIDING                       

SERA9880 Overzicht materiaalbehoefte

DOEL :

Opvragen of printen MRP-advies.

Nadat met SERA9870 M.R.P. berekening uitvoeren, bepaald is welke materialen er nodig zijn om aan de behoefte uit het masterplan te voldoen, wordt
het resultaat vergeleken met de bestaande productie en inkooporders. Het systeem zal adviezen genereren voor de productieplanning of de
inkoopafdeling.

Bij bestaande inkoop- of productieorders kunnen de adviezen luiden:

ANNULEER                                 - Er is niets nodig

VERVROEG                                - Het materiaal is eerder nodig

VERTRAAG                                 - Het materiaal is pas later nodig

VERMINDER                               - Er is minder nodig

VERHOOG                                  - Er is meer nodig

BESTAANDE ORDER                  - De order sluit precies aan bij de behoefte

Wanneer er geen inkoop- of productieorder is voor het benodigde aantal en de gevraagde leverdatum kan het advies luiden:

NORMALE ORDER                     - Er moet een order geplaatst worden met een normale levertijd

URGENTE ORDER                     - Er moet een spoedorder geplaatst worden, eerder af te leveren dan de normale levertijd

 

ZIE OOK:

SERA6510 Invoeren inkooporders
SERH8990 Wijzigen voorraadprognose
SERA6740 Afroepen lopende inkooporders
SERH8210 Invoeren werkorders
SERA8540 Wijzigen orderaantal
SERA9280 Opvolgen MRPadvies
SERA9780 Overnemen MRPadvies voor inkopen
SERA9790 Overnemen MRP advies voor werkorders



sera     HANDLEIDING                       

SERB1010 Invoeren landcodes

DOEL :

Vastlegging van landcodes zoals gebruikt bij leveranciers, klanten en BTWaangifte.

 

 

Leveranciers en klanten worden gekoppeld aan een landcode. Deze mag niet verward worden met de taalcode. (Zie SERA1410 Invoeren taalcodes). De
landcode wordt gebruikt om de landomschrijvingen de standaardiseren. Daardoor kan ook export- en BTWinformatie per bestemming / herkomst worden
geproduceerd.

 

ZIE OOK:

SERC3340 Aanmaken BTWaangifte

  



sera     HANDLEIDING                       

SERB1210 Invoeren voorkeurlocaties

DOEL:

Vastleggen van voorkeurlocaties per artikel per magazijn.

 

Binnen het artikelbestand kan een voorkeurmagazijn en een voorkeurlocatie worden vastgelegd. (Zie SERA2510 Invoeren artikelen). In bepaalde
bedrijfssituaties kan het zijn, dat hetzelfde artikel ook in andere magazijnen wordt opgeslagen. Met hulp van dit programma kunnen de voorkeurlocaties
binnen die andere magazijn worden vastgelegd. Deze informatie wordt gebruikt tijdens het inboeken van ontvangsten en retouren.

ZIE OOK:

SERB6080 Runnen automatisch magazijn



sera     HANDLEIDING                       

     HANDLEIDING                       

SERB1310  Invoeren nummer reeksen

DOEL:

Wanneer 1 of meer automatische nummerreeksen van tabellen als klanten, orders, facturen etc. gewenst zijn, kan de gebruiker de soort reeks
selecteren tijdens de invoer van gegevens. De reeksen kunnen met dit programma worden aangemaakt.

 

TABEL

De tabel, waarvoor de nummerreeks(en) gewenst zijn, kan uit een lijst worden geselecteerd.

 

SEQ.NUMMER

Dit gegevens bepaalt de volgorde waarin de opties aan de gebruiker worden gepresenteerd. Zorg ervoor dat de meest gebruikte optie het laagste
volgnummer krijgt, waardoor deze optie bovenaan de lijst komt, en alleen een ENTER of muisklik volstaat om te selecteren.

 

OMSCHRIJVING

De omschrijving van de reeks. Bijvoorbeeld:

Standaard werkorder

Spoedorder

Speciaal project

of

Leverancier van handelsgoederen

Leverancier van overige diensten

of

automatisch klantnummer  (Het is ook mogelijk om slechts 1 mogelijkheid vast te leggen!)

 

PREFIX

De code die voorafgaat aan het volgnummer:

2 (Standaard werkorder - seq.nr 5)

1 (Spoedorder - seq.nr 10)

3 (Speciaal project - seq.nr 15)

of

H (Leverancier van handelsgoederen)

O (Leverancier van overige diensten)

of

leeg in geval er maar 1 reeks nodig is

N.B.: In het voorbeeld zal gedurende de invoer van werkorders, de gebruiker de 'standaard werkorder' als eerste, en meest gebruikte, optie krijgen. Op
allerlei lijsten echter zullen de spoedorders bovenaan komen, omdat ze met een '1' beginnen. De standaardorders worden pas daarna afgedrukt, omdat
die met een '2' beginnen.

 



LENGTE

De lengte van het nummer. Het maximum varieert per tabel. Gebruik een lengte die enerzijds hanteerbaar is (dus niet te lang) en anderzijds niet te kort,
waardoor het aantal beschikbare nummers te snel 'opraakt'.

 

LAATSTE NUMMER

Het nummer dat als laatste gebruikt is. Het eerstvolgende nieuwe nummer zal dus gelijk zijn aan het hier ingevoerde nummer plus 1.

 

 

 

 

 

 

 



sera     HANDLEIDING                       

SERB1610 Invoeren locaties

DOEL :

Vastleggen van locatienummers zoals gebruikt in het magazijn.

 

 

Voorraad wordt vastgelegd op partij- en locatieniveau. Iedere locatie heeft een eigen nummer. Tijdens het invoeren van ontvangsten moet worden
aangeven op welke locatie de goederen worden opgeslagen.

Locaties worden ingedeeld naar soort locatie. De soort locatie is overigens alleen belangrijk wanneer Sera gekoppeld wordt aan automatische
magazijnsystemen en / of automatische locatietoekenning. Deze systemen horen overigens niet tot de standaardsoftware. Wanneer de locatiesoort niet
belangrijk is, kan worden volstaan met het vastleggen van een algemene soort. Zie SERB1710 Invoeren locatiesoorten. 

 

De TOEPASSING van locaties voor bulk- en grijpvoorraad worden nader toegelicht in SERB6800 Aanvullen grijpvoorraad vanuit bulkvoorraad

ZIE OOK :

SERA1910 Invoeren magazijnen

  



sera     HANDLEIDING                       

SERB1710 Invoeren locatiesoorten

DOEL :

Vastleggen van locatiesoorten, zoals gebruikt bij locatienummers.

De locatiesoorten zijn vooral belangrijk, wanneer programmatuur voor automatische locatieaanwijzing in gebruik is. 
Wanneer dat niet het geval is, kan worden volstaan met het invoeren van één algemene soort.

ZIE OOK :

SERB1610 Invoeren locaties
SERB6080 Runnen automatisch magazijn



sera     HANDLEIDING                       

SERB1810 Invoeren magazijngroepen

DOEL :

Vastleggen van groepen van magazijnen, met een eigen minimumvoorraad en bestelsysteem.

 

 

Magazijnen kunnen worden ingedeeld in groepen. Deze optie kan zinvol zijn, wanneer voorraden fysiek gescheiden zijn. 
In dat geval is er waarschijnlijk ook behoefte aan gescheiden minima en bestelsystemen.

Het programma maakt automatisch een groep '00' aan. Wanneer er geen andere groepen zijn vastgelegd, wordt een magazijn automatisch toegevoegd
aan deze groep.

 

ZIE OOK:

SERA1910 Invoeren magazijnen
SERB1850 Invoeren minimumvoorraad per magazijngroep
SERA2510 Invoeren artikelen
SERA6680 Automatisch bestellen

  



sera     HANDLEIDING                       

SERB1850 Invoeren minimumvoorraad per magazijngroep

DOEL :

Vastleggen van minimumvoorraden voor aparte magazijngroepen.

 

ZIE OOK:

SERA1910 Invoeren magazijnen
SERA2510 Invoeren artikelen
SERA6680 Automatisch bestellen
SERB1810 Invoeren magazijngroepen



sera     HANDLEIDING                       

SERB1910 Invoeren vaste dagboeken

 

DOEL :

Vastleggen van vaste omschrijvingen voor gebruik van invoer van journaalposten.

 

 

DAGBOEKCODE

Boekingen worden gegroepeerd onder een dagboekcode. Alle boekingen in hetzelfde dagboek hebben aan aantal gemeenschappelijke eigenschappen.

 

VASTE REKENING

Per dagboek wordt vastgelegd of er een vaste rekening gebruikt wordt, zoals bij het boeken van de bankstukken, waarbij de grootboekrekening, 'BANK',
de vaste degenrekening is. In andere gevallen, zoals bijv. bij het boeken van salarissen is er geen sprake van een vaste tegenrekening.

 

 

TEMPLATE

Nadat het dagboek is doorgeboekt, blijven de boekingen als template bewaard voor de volgende periode. Boekingen hoeven dus niet steeds opnieuw te
worden ingegeven. Bedragen kunnen worden aangepast of aangevuld.

 

 

ZIE OOK :

SERA3010 Invoeren dagboeken (VAST)
SERC3110 Invoeren declaraties
SERA1210 Invoeren rekeningschema

  



sera     HANDLEIDING                       

SERB2010 Invoeren planplaatsen

DOEL :

Vastleggen van aanwezige machines of bewerkingscentra.

 

Een planplaats staat gelijk aan een machine of aan een wat abstracter begrip, als een groep mensen met een bepaalde deskundigheid etc.

Een planplaats kan twee functies hebben.

 

PLANNING:

EINDIGE CAPACITEIT

De capaciteiten zijn vooral van belang in geval seriematige of repeterende productie en het gebruik van de MRPplanning methode. Er wordt gepland tegen
een BEPERKTE capaciteit. Bewerkingen worden steeds zo LAAT mogelijk ingepland. 
Daardoor blijft er zo lang mogelijk ruimte beschikbaar voor spoedorders. Bij deze planningsmethode is het niet nodig planplaatsen in te voeren, omdat
per capaciteit al wordt vastgelegd hoeveel machines er beschikbaar zijn per dag.

 

ONEINDIGE CAPACITEIT

Wanneer er geen capaciteit is gedefinieerd, wordt de bedrijfskalender gehanteerd om de planning van de bewerkingen te bepalen. Het systeem gaat dan
uit van een ONBEPERKTE capaciteit. Alleen de benodigde tijd per bewerking en de beschikbare kalenderdagen zijn bepalend voor de start- en einddata.
(Zie SERA9100 Invoeren bedrijfskalender).
Wanneer bij deze planningsmethode rekening moet worden gehouden met de beschikbaarheid van machines etc. moeten planplaatsen worden
vastgelegd. Per werkssoort (zie SERA8010 Invoeren werksoorten) moet worden aangegeven of er tijdens het invoeren van een bewerkingsplanning ook
een planplaats moet worden aangegeven.

 

NACALCULATIE:

Wanneer bij de werksoorten is aangegeven, dat er een koppeling met planplaatsen is, wordt tijdens het invoeren van uren of gereedmelden van
bewerkingen om een planplaats gevraagd. Daardoor worden nacalculaties en productiegegevens, niet alleen per medewerker of werksoort, maar ook per
planplaats geregistreerd.

TARIEF

Een tarief van een planplaats heeft voorrang over het tarief uit de werksoort. Dezelfde werksoort kan dus worden toegepast op verschillende machines
met een verschillend tarief.

ZIE OOK:

SERA8530 Bewerkingen gereedmelden
SERA9100 Invoeren bedrijfskalender
SERA9410 Invoeren capaciteiten
SERG8120 Aanmaken detailplanning
UTIL3510 MsProject interface
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SERB2100 Aanpassen vrije velden

DOEL :

Aanpassen van het invoerscherm voor aanvullende informatie in basisgegevens.

In basisbestanden zoals klanten, artikelen, leveranciers, kan de gebruiker zelf velden toevoegen. De velden verschijnen tijdens het
invoeren en wijzigen van vaste gegevens en kunnen worden gebruikt in de meeste variabele formulieren. Met uitzondering van het
artikelbestand, dat een iets afwijkende afhandeling heeft worden de velden als SUEXTRA01 … SUEXTRA10 in bestand SUPPL
(leveranciers) en CUEXTRA01 – CUST / klanten gevuld volgens de voorwaarden zoals met dit programma vastgelegd. Bij het wijzigen van
de vaste gegevens worden de extra veld 1 als nr. 51 getoond, veld 2 als 52. etc.

TYPES

Er zijn 4 soort velden: character, numeriek, optielijst en memo. Het memoveld komt alleen voor in bij de artikelvelden 41 en 42.  De
optielijsten moeten vooraf gedefinieerd worden met behulp van SERB2110 Invoeren optielijsten.

  

Belangrijk:

Wanneer er al informatie is ingevoerd, kan een veld niet zondermeer gewijzigd worden. Reeds eerder ingevoerde informatie van
bestanden blijft bewaard, maar de betekenis kan veranderen.

Bijvoorbeeld:

Oude informatie

1. Kleurcode                 3

Nieuwe informatie

1. Gewichtsklasse         3

ARTIKELEN

De eerste 7 velden bieden een extra index tijdens het zoeken van artikelen.

Naast de standaard variabele formulieren kunnen in \sera\paramet\partcrd*.txt (zie de      HANDLEIDING variabele formulieren) de vaste
velden uit A251 en de 40 vrije velden worden vastgelegd.

ZIE OOK:

SERB2550 Printen artikelkaarten
SERA2900 Prijslijst per klant

 

MEMOVELDEN t.b.v. de HTML-catalogus

De velden 41 en 42 zijn van het type memo: een tekstblok van onbeperkte lengte. Deze velden worden alleen getoond bij het invoeren,
wijzigen en opvragen (uitgebreid) van artikelen. Het is niet mogelijk deze velden op andere plaatsen in Sera aan op te vragen of af te
drukken. Zie de internet     HANDLEIDING voor verdere toepassing.

 

ZIE OOK:

SERE2510 Invoeren artikeltabs
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SERB2100 Aanpassen vrije velden

DOEL :

Aanpassen van het invoerscherm voor aanvullende informatie in basisgegevens.

 

 

In basisbestanden zoals klanten, artikelen, leveranciers, kan de gebruiker zelf velden toevoegen. De velden verschijnen tijdens het
invoeren en wijzigen van vaste gegevens en kunnen worden gebruikt in de meeste variabele formulieren. Met uitzondering van het
artikelbestand, dat een iets afwijkende afhandeling heeft worden de velden als SUEXTRA01... SUEXTRA10 in bestand SUPPL
(leveranciers) en CUEXTRA01 – CUST / klanten gevuld volgens de voorwaarden zoals met dit programma vastgelegd. Bij het wijzigen van
de vaste gegevens worden de extra veld 1 als nr. 51 getoond, veld 2 als 52. etc.

Belangrijk:

Wanneer er al informatie is ingevoerd, kan een veld niet zondermeer gewijzigd worden. Reeds eerder ingevoerde informatie van
bestanden blijft bewaard, maar de betekenis kan veranderen.

Bijvoorbeeld:

Oude informatie

1. Kleurcode 3

 

Nieuwe informatie

1. Gewichtsklasse 3

 

 

Belangrijk:

Wanneer er al informatie is ingevoerd, kan een veld niet zondermeer gewijzigd worden. Reeds eerder ingevoerde informatie van
bestanden blijft bewaard, maar de betekenis kan veranderen.

Bijvoorbeeld:

Oude informatie

1. Kleurcode 3

 

Nieuwe informatie

1. Gewichtsklasse 3

 

ARTIKELEN

De eerste 7 velden bieden een extra index tijdens het zoeken van artikelen. 
Naast de standaard variabele formulieren kunnen in \sera\paramet\partcrd*.txt (zie de      HANDLEIDING variabele formulieren,
FORM_NED.DOC ) de vaste velden uit A251 en de 40 vrije velden worden vastgelegd.

 

ZIE OOK:

SERB2550 Printen artikelkaarten
SERA2900 Prijslijst per klant

 

 



MEMOVELDEN t.b.v. de HTML-catalogus

De velden 41 en 42 zijn van het type memo: een tekstblok van onbeperkte lengte. Deze velden worden alleen getoond bij het invoeren,
wijzigen en opvragen (uitgebreid) van artikelen. Het is niet mogelijk deze velden op andere plaatsen in Sera aan op te vragen of af te
drukken. Zie de internet     HANDLEIDING voor verdere toepassing.

 

Zie ook SERE2510 Invoeren artikeltabs
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SERB2550 Printen artikelkaarten

DOEL :

Printen informatie.

 

Naast de basisinformatie van een artikel, zoals ingevoerd met SERA2510 Invoeren artikelen, kunnen er max. 40 extra velden worden toegevoegd. Deze
velden zijn vrij te definiëren met programma SERB2100 Aanpassen vrije velden .

Door de gebruiker zelf te definiëren vrije rapporten in \sera\paramet\partcrd*.txt (zie de      HANDLEIDING variabele formulieren, FORM_NED.DOC )
worden met dit programma geprint.
Afhankelijk van de lay-out kunnen etiketten, artikelkaarten of informatiebladen worden geprint.
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SERB2910 Invoeren algemene ordertoeslagen en kortingen

DOEL:

Vastleggen van algemene kortingen en toeslagen op handelsorders.

 

Naast klant- en artikelgebonden kortingen (zie SERA2910 Invoeren korting per klant en SERA2930 Invoeren korting/prijzen per artikel ) bestaat er ook de
mogelijk algemene kortingen in te voeren. In hetzelfde bestand kunnen ook toeslagen, als orderkosten, worden vastgelegd.

Aan het eind van het invoeren / wijzigen van handelsoffertes en orders verschijnt een scherm met de ingevoerde korting- en toeslagtypes. De benodigde
types kunnen geselecteerd worden.
Incidenteel voorkomende kortingen en toeslagen kunnen overigens beter als kostenregel in de offerte / order worden toegevoegd.

 

NIET-VOORAADARTIKEL

Alle korting- en toeslagtypes moeten EERST als niet-voorraadartikel worden ingevoerd in het artikelbestand, SERA2510 Invoeren artikelen. 
Behalve het nummer, de omschrijving en de aanduiding niet-voorraad zijn de overige gegevens onbelangrijk.

 

KORTING OF TOESLAG

Kortingen worden negatief ingevoerd en toeslagen positief.

 

PERCENTAGE / VAST BEDRAG

Kortingen of toeslagen kunnen zowel in procenten als in vaste bedragen wordt vastgelegd. Percentages worden toegepast op het totaal van de
orderregels.
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SERB3270 Opnieuw aanmaken betaalopdrachten

DOEL :

Herprinten betaalopdrachten en heraanmaak van een elektronisch opdrachtenbestand t.b.v. crediteurenbetalingen.

 

 

Dit programma sluit aan op het programma SERA3270 Aanmaken betalingen.

Bij het aanmaken van betalingen worden een opdrachtbrief en betalingsspecificaties uitgeprint. Er kan ook een betalingsdiskette worden aangemaakt.
Wanneer bij een van deze onderdelen een fout is opgetreden, bijv. omdat de printer niet (goed) werkte of de diskette defect bleek, dan biedt dit
programma de mogelijkheid deze fout te herstellen.
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SERB3420 Printen verzamelfacturen per zending

DOEL :

Verzamelen van alle nog niet geprinte facturen, die per zending (vaak export) verzameld moeten worden op 1 verzamelfactuur.

 

Op klantniveau kan worden vastgelegd met welke frequentie er gefactureerd moet worden. Tijdens de orderinvoer kan deze informatie worden
overschreven. Alleen die facturen, die als 'verzamelen per zending' gemarkeerd zijn worden met dit programma geprint.

 

VERZAMELFACTUREN ALGEMEEN

Wanneer tijdens het factureren is aangegeven, dat een factuur niet geprint mag worden, maar verzameld moet worden, wordt er wel een factuurrecord
aangemaakt en wordt er direct geboekt. Zolang de verzameling nog niet is geprint, wordt het debiteurensaldo opgehoogd. Iedere nieuwe boeking krijgt
hetzelfde factuurnummer en een apart volgnummer. Bij het invoeren van een order of het bevestigen van een verzending kan een uitzondering worden
gemaakt en kan een speciale factuur apart worden genummerd en uitgeprint.
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SERB3430 Printen maandfacturen

DOEL :

Verzamelen van alle nog niet geprinte maandfacturen van de afgelopen periode op 1 verzamelfactuur.

 

 

Op klantniveau kan worden vastgelegd met welke frequentie er gefactureerd moet worden. Tijdens de orderinvoer kan deze informatie worden
overschreven. Alleen die facturen, die als 'verzamelen per maand' gemarkeerd zijn worden met dit programma geprint.

 

VERZAMELFACTUREN ALGEMEEN

Wanneer tijdens het factureren is aangegeven, dat een factuur niet geprint mag worden, maar verzameld moet worden, wordt er wel een factuurrecord
aangemaakt en wordt er direct geboekt. Zolang de verzameling nog niet is geprint, wordt het debiteurensaldo opgehoogd. Iedere nieuwe boeking krijgt
hetzelfde factuurnummer en een apart volgnummer. Bij het invoeren van een order of het bevestigen van een verzending kan een uitzondering worden
gemaakt en kan een speciale factuur apart worden genummerd en uitgeprint.
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SERB3510 Wijzigen kasontvangsten

DOEL :

Corrigeren van nog niet definitief verwerkte kasontvangsten op facturen door de kassier.

 

 

Met programma SERA3660 kan een overzicht geprint worden van nog niet doorgeboekte onvangsten: het totaal moet gelijk zijn aan het bedrag in kas,
dat nog onder verantwoording van de baliekassier valt. 
Dit programma biedt de mogelijkheid nog niet doorgeboekte kasontvangsten te wijzigen, hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan een wijziging in de
betaalwijze, of in het betaalde bedrag. Uiteraard mag de baliekassier eventuele eigen fouten herstellen. 
Nadat de kas accoord is kan het bedrag met de bijhorende lijst worden overgedragen aan de boekhouding, waarna verwerking plaatsvindt met programma
SERA3770 Doorboeken kasbetalingen.

De juiste procedure voor het verwerking van kasbetalingen is:

Activiteit Programma's Verantwoordelijk

Facturering A751/A532 etc. Verkoop / expeditie

Kasbeheer B351 Baliekassier

Doorboeken A377 Boekhouding

 

ZIE OOK :

SERA3710 Aanmaken kasbetaaltypes
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SERB3610 Overzicht te weigeren leveringen

DOEL :

Overzicht van geplande leveringen, die wegens credietoverschrijding geen doorgang vinden.

 

 

Het programma controleert uitsluitend de levering van handelsgoederen. Bij projecten, waarbij het vaak om klantspecifieke producten gaat, heeft het
stoppen van een levering niet altijd zin. Controles en beslissingen zullen daar per geval moeten worden gedaan.

 

CONTROLE DATUM

De te leveren goederen worden beoordeeld tot aan een in te geven datum. Deze datum moet zodanig ver gekozen worden, dat het mogelijk blijft de klant
ruim van te voren te waarschuwen, dat levering niet doorgaat, tenzij oude posten betaald worden. Anderzijds is het ook niet zinvol de datum te ver in
toekomst te kiezen, omdat dan ook waarschuwingen worden gegeven voor klanten die mogelijk normaal op tijd gaan betalen.

Per rayon wordt een overzicht gegeven van de klanten, die gewaarschuwd moeten worden voor een mogelijke blokkade.

Het programma controleert zowel op ouderdom van de openstaande posten als op het totaal van de bedragen. 
Bij de ouderdomscontrole houdt het programma rekening met de verborgen, extra termijn, die de klant gegund wordt. Zie SERA1280 Wijzigen
betalingsvoorwaarden. Orders met betaalwijze 'PIA' (payment in advance) of 'VBT' (vooruitbetaling) worden ongeacht de limiet getoond.

ZIE OOK:

SERA5310 Toewijzen voorraad (automatisch)
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SERB3640 Printen aanmaningen

DOEL :

Printen van debiteurenaanmaningen.

 

 

De openstaande posten hebben een statusveld. De status wordt met iedere aanmaning opgehoogd. Er zijn maximaal 4 fases mogelijk. Bijvoorbeeld:

1. Overzicht openstaande posten
2. 2e aanmaning
3. Laatste waarschuwing
4. Gerechtelijke incasso

Per fase kunnen de teksten worden aangepast met de tekstnummers 0060 t/m 0096 uit het externe formulierenbestand, SERA2810.

 

FREQUENTIE

De aanmaningen worden verstuurd met frequentie die wordt aangegeven in de bedrijfsgegevens. (Zie SERA2110 Invoeren bedrijven). De ingevoerde
gegevens bepalen, hoe lang het duurt voordat een openstaande post naar een volgende status gaat.

 

WACHTTIJD TUSSEN 2 AANMANINGEN

Vaak is er sprake van diverse openstaande posten. Daardoor kan het voorkomen dat volgens de frequentietabel bijna iedere dag één van de openstaande
posten naar een volgende status gaat. Om te voorkomen, dat er daardoor bijna iedere dag een aanmaning wordt geprint, moet er een wachttijd worden
ingegeven.

 

NIET VERVALLEN FACTUREN PRINTEN

Naar keuze kunnen recente, nog niet vervallen, facturen op de aanmaning worden geprint ter informatie, of juist niet.

 

BETAALWIJZE

Er kan een selectie worden gemaakt op de betaalwijze van de factuur. Daardoor worden bijvoorbeeld automatisch te incasseren posten niet
meegenomen in de aanmaningscyclus.

Zie ook het handboek variabele formulieren, varforms.doc.
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SERB5110 Invoeren orders

DOEL :

Vastleggen van verkooporders met aantallen, prijzen en levertijden.

 

Er zijn verschillende manieren om offertes en orders te registreren. Het hangt af van het type levering, welke programma's gebruikt moeten worden.

 

Activiteit

 

 

Programma

 

Offerte voor levering van handelsartikelen of standaard
eigen producten

 

 

SERC5010  Invoeren offertes

 

 

Offerte voor een eenvoudig project voor levering en
installatie van handelsartikelen of standaard eigen
producten

 

 

SERC5010  Invoeren offertes

 

 

Offerte voor op maat gemaakte producten

 

 

SERF8210  Calculeren  projecten

SERG8610  Calculatie wordt offerte
 

Order voor levering van handelsartikelen of standaard
eigen producten

 

 

SERC5070  Offerte wordt order

Of

SERB5110  Invoeren orders

Of

SERA7510  Directe facturering / creditering

 
 

Project voor levering en installatie van
handelsartikelen of standaard eigen producten

 

 

SERC5070  Offerte wordt order

Of

SERB8610  Invoeren projecten

 
 

Project voor levering van op maat gemaakte producten

 

 

SERG8810  Offerte wordt project

Of

SERB8610  Invoeren projecten

 
 

Project op nacalculatiebasis

 

SERB8610  Invoeren projecten

 

 
 

Reparatieopdracht

 

 

SERA6010  Invoeren reparaties

 

Project voor standaardservices

(Zie SERB9510  Invoeren servicecodes )

 

SERB8610  Invoeren projecten

 



  
 

Doorbelasten van kosten

 

 

SERA7510  Directe facturering / creditering

 
 

Contracten

 

 

SERC8110  Invoeren contracten

 

INVOEREN VERKOOPORDERS

In dit programma kunnen orders voor handelsartikelen en standaard eigen producten worden ingevoerd. Wanneer voldoende voorraad is kan er direct na
invoer een zoeklijst worden geprint. Wanneer er niet genoeg voorraad is, de producten een levertijd hebben, of wanneer de levering pas later moet
plaatsvinden, wordt de order als backorder opgenomen.

 

UITLEVERING VAN GOEDEREN DOOR HET MAGAZIJN

De uitlevering van goederen gebeurt op basis van een ZOEKLIJST. Deze kan bij voldoende voorraad direct geprint worden of later via SERA5310
Toewijzen voorraad (automatisch) of via SERA5330 Toewijzen voorraad (handmatig)

 

FACTUREREN

Zodra de goederen worden verzonden, wordt een factuur gemaakt met programma SERA5320 Bevestigen verzending / factureren.

 

ORDERGEGEVENS

RAYON

Een order wordt gekoppeld aan een klant en aan het rayon van die klant. (Zie SERA2310 Invoeren rayoncodes). Het rayon kan worden overschreven.

 

KREDIETCONTROLE

Tijdens invoer van een order vindt controle plaats op de ouderdom en de omvang van de openstaande posten. Wanneer het credit onvoldoende is, kan de
order wel ingevoerd worden, maar het is mogelijk dat de uiteindelijke levering geblokkeerd wordt. Zie SERB3610 Overzicht te weigeren leveringen.

 

KORTING BIJ SNELLE BETALING

Deze gegevens worden opgehaald uit de bedrijfsgegevens (zie SERA0810 Wijzigen bedrijfsgegevens). Het percentage en de betaaltermijn is uitsluitend
bedoeld als vastlegging van overeengekomen voorwaarden. Er wordt verder niet mee gerekend. Ook worden er geen boekingen aangemaakt.

 

BEVESTIGEN

De ingevoerde order kan als orderbevestiging naar de klant gestuurd worden. Zie voor aanpassingen in de lay-out het handboek variabele formulieren,
varforms.doc.

 

 

STUKLIJSTNIVEAU

Wanneer er met stuklijsten wordt gewerkt, kan het voorkomen, dat er teveel onderliggende details worden afgedrukt op de orderbevestiging en / of de
factuur. Met behulp van de waarde, die wordt ingevuld op het stuklijstniveau, kan het aantal te printen details beperkt worden. De detailinformatie blijft
echter wel gewoon bewaard. Op de zoeklijsten worden wel alle details geprint.

 

FACTUURSOORT

Als de order is ingevoerd met de instructie, "facturering per order", wordt er later (bij uitlevering) een factuur met een nieuw nummer geprint. Wanneer de
optie "verzamelen per zending" of "verzamelen per maand" is gekozen, wordt er bij levering wel een factuur aangemaakt en geboekt, maar nog niet
geprint. Met de programma's SERB3420 Printen verzamelfacturen en SERB3430 Printen maandfacturen kunnen de facturen wanneer dat nodig is



worden geprint.

 

 

VRACHT- EN ORDERKOSTEN

Standaard kunnen vrachtkosten worden ingegeven. Op de zoeklijst kan worden geprint of er vracht moet worden berekend. 
Met SERB2910 Invoeren algemene ordertoeslagen en kortingen kunnen toeslag- of kortingsregels worden vastgelegd. Tijdens het invoeren van een order
worden de definitieve afspraken daarover vastgelegd. Deze bedragen worden automatisch berekend.
Wanneer alleen bekend is dat er vrachtkosten moeten worden berekend, maar wanneer het juiste bedrag nog niet bekend is, kan worden volstaan met
aan te geven dat er vrachtkosten moeten worden berekend. Bij het bevestigen van transport met SERA5320 kunnen de werkelijke kosten worden
toegevoegd en berekend.

 

 

FACTUURAANTAL

Het is mogelijk extra factuurkopieën af te drukken. De basisinstelling wordt uit het klantenbestand overgenomen.

DOCUMENTEN

Het systeem controleert of er artikelen zijn waaraan commerciële documenten zijn gekoppeld. Als er een of meer documenten worden gevonden zal het
systeem om een bevestiging vragen en indien mogelijk later met de paklijst mee printen. Zie ook SERA0830 Parameter instellingen en SERA2510
Invoeren artikelen .

 

DETAILREGELS

ARTIKEL

In dit type regel worden artikelnummer, levertijd, aantal en prijs vastgelegd. De standaard kortingsregels worden gevolgd. Zie SERA2910 Invoeren korting
per klant . Via de rechten per gebruiker en de artikelgroepen, (Zie SERA2410 Invoeren artikelgroepen ) kan geregeld worden of tijdens de invoer een
korting of een verkoopprijs gewijzigd mag worden of niet. In hetzelfde programma kan ook geregeld worden of een gebruiker de geadviseerde leverdatum
mag vervroegen.
Wanneer een inkoopartikel of een eigen product wordt ingevoerd, wordt er 1 orderregel aangemaakt, ook al zou het eigen product uit tal van onderdelen
bestaan. Wanneer een samengesteld artikel (KIT) wordt ingevoerd, zullen alle samenstellende onderdelen tot max. 7 niveaus diep in de order worden
opgenomen. Alleen het hoofdartikel en de opties uit de stuklijsten hebben een eigen verkoopprijs. (Zie SERA2510 Invoeren artikelen en SERA1710
Invoeren stuklijsten, voor meer informatie over samengestelde artikelen.)

Direct nadat de order is ingevoerd, is de nieuwe vraag bij de inkoop- en productieafdelingen bekend. Een eventueel noodzakelijke bestelling kan
plaatsvinden op verschillende manieren. Zie SERA6510 Invoeren inkooporders, voor een algemene uitleg en een overzicht van beschikbare programma's.

TEKST

Er kunnen losse tekstregels worden toegevoegd of wijzigbare blokken standaardtekst. Veelgebruikte teksten kunnen worden vastgelegd met programma
.SERA0910 Invoeren standaardteksten.

KOSTEN

Kostenregels worden gerelateerd aan een artikelgroep. De omzetrekening uit de artikelgroep wordt opgehaald tijdens de financiële verwerking. Door het
aantal negatief in te geven wordt een creditering gemaakt. De kostprijs die moet worden ingevoerd wordt uitsluitend gebruikt in de verkoopstatistiek. Er
wordt geen financiële boeking van gemaakt.

1-MALIGE KIT

Met deze optie kan éénmalig een samengesteld artikel worden aangemaakt. Dit kan zinvol zijn als er een prijs is afgesproken voor een artikel, waarbij
voor diezelfde prijs ook nog wat accessoires moeten worden geleverd. Deze optie kan ook gebruikt worden om een bestaande stuklijst éénmalig te
modificeren. Tijdens het invoeren /wijzigen van de stuklijst moet het aantal horende bij 1 hoofdartikel worden ingevoerd. Bij het afsluiten wordt om het
aantal hoofdartikelen gevraagd.

KEUZE -KIT

Een keuzekit wordt samengesteld door tijdens de invoer een aantal vragen te beantwoorden. De vragen worden gegenereerd vanuit 1 of meer stuklijsten.
Een voorbeeld van een computer, die op wens van de klant wordt samengesteld zal één en ander duidelijk maken:

Stuklijst 1 - Computer op maat gemaakt     (samengesteld artikel)

1 x Basiscomputer zonder processor              Verplicht 
1 x Lijst met processoren                              Verplicht
1 x Lijst met harddisks                                  Optie
1 x Beeldscherm                                           Optie
1 x Muis                                                       Verplicht
1 x Toetsenbord                                            Verplicht

Stuklijst 2 - Lijst met processoren     (samengesteld artikel)



1 x Intel 
1 x AMD      
1 x Cyrix

Stuklijst 3 - Lijst met harddisks     (samengesteld artikel)

1 x 3000 Mb 
1 x 4000 Mb
1 x 5000 Mb

Wanneer nu 'De computer op maat gemaakt' als hoofdartikel wordt ingevoerd, zal het programma vragen, welke processor gewenst is. Daarna wordt
gevraagd of er een harddisk nodig is, en zo ja welke? (in de stuklijst is de lijst van harddisks als OPTIE aangegeven!)
Als derde wordt gevraagd of er een beeldscherm moet worden geleverd. De behuizing, het toetsenbord en de muis zijn al toegevoegd, omdat deze
onderdelen verplicht zijn. Het programma berekent automatisch de prijs van het op maat gemaakte artikel.

VERZAMELING

Deze optie is bedoeld om diverse gelijkwaardige artikelen onder een verzamelartikel in te voeren. Het programma telt de aantallen van de onderliggende
artikelen en plaatst dit aantal in het hoofdartikel.

Bijvoorbeeld:

400     Felicitatiekaarten klasse II                     100,- 
100     verjaardag jongen
100     verjaardag meisje   
50       huwelijk  
100     geboorte
50       jubileum
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SERB5210 Printen proformafacturen

DOEL :

Op basis van een verkooporder printen van een proformafactuur.

 

 

Deze variant van de proforma-factuur, is gebaseerd op de gereedstaande zending. Alleen kosten- en tekstregels worden geprint en die artikelen, die zijn
toegewezen, en waarvan een zoeklijst is of kan worden geprint. Programma SERA5350 Printen proformafacturen, print alle artikelregels, ongeacht of er
al toewijzingen zijn.

 

Zie ook het handboek variabele formulieren: varforms.doc .
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SERB6000 Prijsopgaves reparaties

DOEL :

Printen van prijsopgaves voor reparaties.

 

Voor een klant kunnen 1 of meer nieuwe reparaties worden geselecteerd en voorzien van een prijsopgave. De standaard lay-out voor offertes wordt
gebruikt om de opgave te printen.

 

ZIE OOK:

SERB6010 Factureren/verzenden reparaties
SERB6110 Factureren reparaties met detailregels
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SERB6010 Factureren/verzenden reparaties

DOEL :

Factureren van reparatieorders. Het programma kan ook gebruikt worden om kwaliteitskosten intern of aan een leverancier door te belasten.

 

 

Een reparatieorder wordt vastgelegd met programma SERA6010 Invoeren reparaties.

Via programma's als

SERA6840 Uitgeven voorraad aan reparatieorders
SERA8110 Muteren uren
SERA3010 Invoeren dagboeken (VAST)
SERA3040 Invoeren inkoopfacturen

worden kosten op de order geboekt.

Het factureerprogramma controleert of het totaal gefactureerde bedrag tenminste gelijk is aan de geboekte kosten. Als dat het geval is kan de
reparatieorder gelijk met het printen van de factuur gereedgemeld worden. Nadat een order gereedgemeld is, kan er niet opnieuw gefactureerd worden.
Als dat toch nodig mocht blijven, moet eerst de status van de order gewijzigd worden via het programma 'wijzigen reparaties'.

GARANTIES

Het komt vaak voor dat een reparatie onder geheel of gedeeltelijke garantie wordt gedaan. In dat geval worden niet alle kosten aan de klant doorbelast.
De order kan dan gereedgemeld worden door het restant door te belasten aan de leverancier of aan een interne afdeling. In het laatste geval wordt met
een dagboek "INTERN" een boeking gemaakt.
De grootboekrekening voor "kosten van de verkoop" uit de artikelgroep van het reparatieartikel wordt gecrediteerd. De rekening waarop de
kwaliteitskosten worden geboekt moet handmatig worden ingegeven.

Wanneer kosten aan een leverancier worden doorbelast, wordt er een factuur aangemaakt. De boekingen worden gemaakt volgens dezelfde methodiek
als facturen aan klanten. Er wordt echter niet op een debiteur geboekt, maar op de crediteurenrekening. Er ontstaat dus een vordering op een
leverancier.

Wanneer er niets aan de klant wordt berekend, wordt er toch een factuur met een nihilbedrag aangemaakt. Daardoor kan er een verzendlijst worden
geprint en blijft de goederenstroom controleerbaar.

STATUS / RESULTAAT / OORZAAK

Tijdens het gereedmelden van een order moet de nieuwe status, (gerepareerd, verschrot of ongerepareerd retour) worden aangegeven. Daarnaast moet
worden vermeld of het een garantiegeval betrof. Samen met de oorzaak (zie SERA2610 Invoeren oorzaak- / klachtcodes) wordt daardoor statistische
informatie vergaard, die via diverse standaardoverzichten te printen is.

VASTE PRIJS / DETAILREGELS

Met dit programma wordt alleen een totaalbedrag aan de klant berekend. Deze optie is vooral interessant, wanneer er een vaste prijs met de klant is
afgesproken. Programma, SERB6110 Factureren reparaties met detailregels, biedt de mogelijkheid om de werkelijk gemaakt kosten, uren en gebruikte
materialen in detail door te belasten.
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SERB6080 Runnen automatisch magazijn

DOEL :

Printen van labels van automatisch toegekende locaties. Generen van automatische verplaatsingsopdrachten.

 

 

LABELS

De labels kunnen op de ontvangen of te verplaatsen pallets worden geplakt. Wanneer een voldoende grote lay-out wordt gemaakt, is fysieke magazijn
controle erg eenvoudig. Foutief geplaatste goederen zijn direct herkenbaar doordat de locatie niet klopt met die van goederen in de directe omgeving. 
De locatielabels worden geprint volgens de lay-out uit het variabele formulier \sera\paramet\localabl.txt

 

VERPLAATSINGSOPDRACHTEN

Het programma verplaatst voorraad van bulklocaties naar grijplocaties op basis van de minimumvoorraad en aanwezige verkooporder met een levertijd
binnen 24 uur.

 

ZIE OOK:

SERA1910 Invoeren magazijnen
SERB1610 Invoeren locaties
SERB6080 Runnen automatisch magazijn
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SERB6110 Factureren reparaties met detailregels

DOEL :

Factureren en gereedmelden van reparaties met vermelding van gebruikte materialen en bestede uren op de factuur.

 

 

VASTE PRIJS / DETAILS

Afhankelijk van de voorwaarden, waaronder een reparatie gebeurt, moet in het ene geval een vaste prijs worden berekend, terwijl in het andere geval het
gebruikte materiaal en de bestede uren moet worden gefactureerd. Dit programma wordt gebruikt voor het maken van gedetailleerde facturen. Programma
SERB6010 Factureren/verzenden reparaties, is bedoeld voor de facturering van een vast bedrag en de eventuele doorbelastingen van kosten aan
leveranciers of interne afdelingen in geval van garantie.

DETAILREGELS

Een reparatieorder wordt vastgelegd met programma SERA6010 Invoeren reparaties.

Via programma's als

SERA6840 Uitgeven voorraad aan reparatieorders
SERA8110 Muteren uren
SERA3010 Invoeren dagboeken (VAST)
SERA3040 Invoeren inkoopfacturen 
SERB9110 Invoeren servicerapporten

worden kosten op de order geboekt.

De materialen, uren en overige kosten verschijnen als detailregels op het scherm. De verkoopprijzen worden berekend volgens de normale
kortingsstructuur van de klant (zie SERA2910 Invoeren korting per klant ), tenzij anders aangegeven. De regels kunnen verwijderd, gewijzigd en
aangevuld worden, voordat de definitieve factuur geprint wordt. Daarbij zijn dezelfde opties beschikbaar als bij SERA7510 Directe facturering / creditering.

VOLLEDIGE DOORBELASTING

Het factureerprogramma controleert of het totaal gefactureerde bedrag tenminste gelijk is aan de geboekte kosten. Als dat het geval is kan de
reparatieorder gelijk met het printen van de factuur gereedgemeld worden. Nadat een order gereedgemeld is, kan er niet opnieuw gefactureerd worden.
Als dat toch nodig mocht blijven, moet eerst de status van de order gewijzigd worden via het programma 'wijzigen reparaties' . In geval van garanties
kunnen kosten worden doorbelast aan een leverancier of aan een interne afdeling. (Zie SERB6010 Factureren/verzenden reparaties).

STATUS / RESULTAAT / OORZAAK

Tijdens het gereedmelden van een order moet de nieuwe status, (gerepareerd, verschrot of ongerepareerd retour) worden aangegeven. Daarnaast moet
worden vermeld of het een garantiegeval betrof. Samen met de oorzaak (zie SERA2610 Invoeren oorzaak- / klachtcodes) wordt daardoor statistische
informatie vergaard, die via diverse standaardoverzichten te printen is.

SERVICECONTRACTEN / GARANTIEVOORWAARDEN

Wanneer het serienummer van de reparatieorder is opgenomen in het serienummerboek, kunnen gedetailleerde garantie- en servicevoorwaarden worden
opgenomen, waarbij artikelgroepen worden uitgesloten of juist inbegrepen.
Bij de prijsbepaling van de afzonderlijke onderdelen worden de voorwaaden gelezen en afhankelijk daarvan wordt bepaald of de prijs gratis is of niet.
Uitzonderingen zoals ondeskundig gebruik kunnen worden vastgelegd via SERA6190 Invoeren reparatierapporten .
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SERB6710 Printen voorraadtellijsten

DOEL :

Op basis van in het artikelbestand opgenomen frequenties, kan dit programma een lijst te tellen/ controleren reeks voorraadartikelen printen. Het
programma print alleen de artikelen, die precies op de huidige datum geteld moeten worden. Het is mogelijk om tellijsten voor een oudere datum te
printen, waarbij uiteraard wel de actuele voorraadgegevens worden gebruikt.

 

 

TELFREQUENTIES

In het artikelbestand (SERA2510 Invoeren artikelen) wordt de telfrequentie vastgelegd. Daarmee wordt aangegeven hoe vaak de administratieve voorraad
gecontroleerd moet worden t.o.v. de werkelijke voorraad. Voor dure of voor het bedrijfsproces vitale artikelen geldt een hogere frequentie dan voor
goedkope en makkelijk verkrijgbare onderdelen. 

Teladviezen worden gegenereerd op basis van de frequentie en de datum waarop het vorige advies is gegeven. Om overbodige administratieve
werkzaamheden te voorkomen, hoeft het telresultaat niet in de computer te worden ingevoerd. Bij verschillen moet er uiteraard wel actie worden
ondernomen. Allereerst moet getracht worden de oorzaak te achterhalen. Vaak volstaat een analyse en hoeven er geen correcties te worden uitgevoerd.

 

Tijdelijke verschillen, waarbij geen correctie nodig is, worden veroorzaakt door:

Tussentijdse uitleveringen / verplaatsingen

Wanneer er tussen het printen van de tellijst en de controle een uitlevering of verplaatsing heeft plaatsgevonden is er een zeer verklaarbaar
voorraadverschil.

Nog niet afgeboekte zendingen / uitleveringen

Hoewel niet aan te bevelen, worden zoeklijsten vaak niet direct afgeboekt of gefactureerd, maar op een vast tijdstip, een aantal afgewerkte lijsten
verzameld is. De goederen zijn dan fysiek niet meer aanwezig, terwijl ze in de computer als 'toegewezen' zijn gemarkeerd.

Nog af te boeken productieverbruiken

Bepaalde productievoorraden worden niet door het magazijn uitgeleverd. De uitlevering daarvan gaat dan niet via een zoeklijst, maar via invoer bij
gereedmelding van bewerkingen of via reconstructie achteraf. Hierdoor kan ook een verklaarbaar (tijdelijk) verschil ontstaan, dat geen correctie behoeft.

Tussentijdse ontvangsten

Wanneer er tussen het printen van de tellijst en de controle een ontvangst van een leverancier of van de eigen productie uitlevering heeft plaatsgevonden
ontstaat een tijdelijk verschil.

Nog in te boeken ontvangsten

Om administratieve voorraadverplaatsingen te voorkomen, wordt een ontvangst vaak ingeboekt op de definitieve magazijnlocatie Wanneer de ontvangst
direct bij de deur wordt ingeboekt, kan het zijn dat de goederen nog niet naar de juiste locatie zijn weggebracht. Het kan ook zijn dat de ontvangst pas
wordt geboekt, nadat de goederen op de juiste locaties gebracht zijn.

Voordat tot correctie wordt besloten, is het dus zinvol om de mutaties van de laatste uren, de zoeklijsten en ontvangstbonnen in omloop, eerst te
controleren. Correcties kunnen plaatsvinden met SERA6810 Handmatig inboeken voorraad en SERA6820 Handmatig afboeken voorraad .

BELANGRIJK

Wanneer deze lijst regelmatig wordt afgewerkt, wordt de betrouwbaarheid van voorraadinformatie in de computer aanzienlijk verbeterd.
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SERB6760 Afschrijven verouderde voorraad

DOEL :

Verouderde voorraad afschrijven volgens een in te geven percentage. Het programma kan ook als controleprogramma worden gebruikt.

 

 

SELECTIE

De af te schrijven voorraad kan via de artikelgroepen worden geselecteerd. Alleen die artikelen, waarvan de NIEUWSTE partij aan het ouderdomscriterium
voldoet, worden getoond.

AFSCHRIJVINGSPERCENTAGE

Het percentage dat wordt ingegeven wordt over de originele prijs van de partijen berekend. Die partijen, die al eerder volgens hetzelfde percentage waren
afgeschreven, worden niet opnieuw berekend.

CONTROLE

De geselecteerde artikelen worden in een scherm getoond. De berekeningen worden als advies getoond, waarvan kan worden afgeweken. Eventueel kan
een eerdere afschrijving ongedaan gemaakt worden. Tijdens de controle kan de gedetailleerde voorraad worden opgevraagd.

VERWERKING

De verwerking van de eventueel gecorrigeerde adviezen is optioneel. Wanneer verwerking plaatsvindt, wordt de voorraadwaarde verlaagd en wordt de
standaard kostprijs in het artikelbestand aangepast.

Financieel wordt de tegenboeking gedaan op de rekening "kostprijswijzigingen" uit de artikelgroepen. Zie SERA2160 Wijzigen artikelgroepen (financieel).
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SERB6800 Aanvullen grijpvoorraad vanuit bulkvoorraad

DOEL :

Genereren van voorraadmutaties van bulklocaties naar grijplocaties. Printen van verplaatsingsopdrachten.

 

 

Het programma berekent per artikel de binnenkort benodigde voorraad op basis van verkoop- en productieorders en de reeds op de grijplocatie aanwezige
voorraad. Via de voorkeurlocaties uit het artikelbestand wordt het locatiebestand gelezen. Het over te boeken aantal wordt eventueel gecorrigeerd met de
daar vastgelegde minimum- en maximumaantallen.
Het systeem houdt rekening met de opslagcapaciteit van de grijplocaties: het maximum gewicht en het toegestane aantal partijen wordt gecontroleerd.
Het is dus mogelijk dat niet alle benodigde voorraad wordt verplaatst, omdat er niet genoeg ruimte in de grijplocatie is.

 

N.B.

Er wordt uitsluitend voorraad verplaatst van bulklocaties naar grijplocaties. Locaties dienen dan ook als zodanig te zijn gemarkeerd. De voorkeurlocaties
uit het artikelbestand worden beschouwd als de GRIJPlocaties. Verschillende artikelen kunnen dezelfde grijplocatie. Op dat moment gelden voor alle
artikelen afzonderlijk de eventuele minima en maxima uit de grijplocaties. De artikelen worden wel bij elkaar geteld om de maximum capaciteit van de
grijplocatie te berekenen.

ZIE OOK:

SERB1610 Invoeren locaties
SERB1710 Invoeren locatiesoorten
SERB6850 Aanvullen voorraad in serviceauto's / filialen etc.
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SERB6810 Inboeken ontvangsten zonder order

DOEL :

Inboeken van goederenontvangsten, waarvoor geen inkooporder is geplaatst.

 

 

VERKORTE PROCEDURE

In bepaalde bedrijfstypes, of bij bepaalde goederen wordt niet altijd met een formele inkooporder gewerkt. Het kan zijn dat er een raamcontract is, of dat
de bestellingen mondeling gebeuren. In dat geval biedt dit programma de mogelijkheid de afhandeling van een ontvangst toch met de juiste financiële en
procedurele afwikkeling te laten plaatsvinden, terwijl het niet nodig is eerst een inkooporder te plaatsen. Tijdens het inboeken van de ontvangst wordt
aanvullend om een inkoopprijs gevraagd. Deze prijs is belangrijk bij het invoeren van de uiteindelijke factuur en bij de waardering van de voorraad,
wanneer de voorraad per partij wordt gewaardeerd.

 

AFBOEKEN OUDSTE INKOOPORDER

Soms is er sprake is van doorlopende afleveringen op één grote inkooporder. Bijvoorbeeld wanneer een silo of tank regelmatig wordt bijgevuld door een
leverancier, terwijl er een inkooporder voor het totaal van een periode is gemaakt. Meestal wordt de opdracht tot aanvulling dan niet gedaan door een
inkoopafdeling, maar door een productiechef, of heeft de leverancier de opdracht de silo of tank niet leeg te laten worden middels regelmatige
afleveringen. De parameter UPDPURCH.PAR zorgt ervoor, dat de levering dan van de oudste inkooporder voor de leverancier / artikelcombinatie
automatisch wordt verminderd met de ontvangen hoeveelheid. Zie ook: \sera\help\sysmanag.doc.

 

De verdere afwikkeling is gelijk aan die van programma SERA6710 Inboeken goederenontvangsten.
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SERB6820 Afboeken controlemonsters

DOEL :

Zowel uit vrije voorraad als uit geblokkeerde nog niet gecontroleerde voorraad kan materiaal worden afgeboekt t.b.v. controle.

 

 

Voor de juiste werking van dit programma moet als voorraadreferentie SAMPLE worden ingegeven. (SERA6310 Invoeren voorraadreferenties). Door deze
code te koppelen aan een speciale grootboekrekening kunnen de kosten van controlemonsters goed worden gevolgd.
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SERB6850 Aanvullen voorraad in serviceauto's / filialen etc.

DOEL:

Verplaatsen van voorraad van een centraal magazijn naar serviceauto's, filialen etc.

 

 

Het programma vraagt om een 'stuklijst'. Deze lijst dient te bestaan uit de benodigde artikelen per auto of filiaal. De betrokken magazijnen moeten
worden gemarkeerd.

Het programma telt de aanwezige voorraad in de geselecteerde magazijnen en genereert een verplaatsingsopdracht vanuit het ingegeven centrale
magazijn. De boekingen vinden direct plaats. Er hoeft dus geen aparte bevestiging te worden ingevoerd. 
Eventuele manco's moeten op de bestemmingsmagazijnen te worden gecorrigeerd.

ZIE OOK:

SERA1710 Invoeren stuklijsten
SERA6820 Handmatig afboeken voorraad
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SERB8610 Invoeren projecten

DOEL :

Vastleggen van werkopdrachten en verkoopgegevens t.b.v. klantspecifieke producten.

 

 

TOEPASSINGSGEBIED

LEVERING EN INSTALLATIE VAN HANDELSARTIKELEN OF STANDAARD EIGEN PRODUCTEN

Wanneer een levering uitsluitend bestaat uit standaard ingekochte artikelen of eigen producten, zonder extra werkzaamheden, verdient programma
SERB5110 Invoeren orders, de voorkeur. 
Fabricage van standaard producten, zonder klantspecifieke kenmerken, moet via SERH8210 Invoeren werkorders, geregistreerd worden. Ook al wordt
zo'n STANDAARDproduct alleen op klantorder gemaakt, verdient deze methode de voorkeur. Bij gereedmelding van de werkorder wordt het product in de
voorraad geboekt, waarna het als handelsartikel kan worden uitgeleverd.
Pas wanneer er aanvullende werkzaamheden nodig zijn, zoals installatie of modificatie wordt een project gebruikt.

LEVERING VAN PRODUCTEN VOLGENS KLANTSPECIFICATIE

Alleen wanneer een product GEEN EIGEN ARTIKELNUMMER heeft en op klantspecificatie wordt gemaakt is het zinvol projecten te gebruiken. Er
bestaat dan geen artikelnummer voor het eindproduct. Eigenlijk wordt de productie- en handelsorder, zoals beschreven in de vorige paragraaf
gecombineerd in één project. Wanneer een éénmalig product wel een artikelnummer krijgt, verdient registratie via werkorders de voorkeur. Zie SERH8210
Invoeren werkorders. 
In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij de fabricage van grote machines, kan het interessant zijn het eindproduct toch als artikel vast te leggen. Voor het
eindproduct wordt dan een handelsorder aangemaakt en een bijbehorende werkorder. 
Zodra de werkorder is gereedgemeld, komt het eindproduct administratief op voorraad, waarna het direct kan worden gefactureerd uit voorraad.
Waarschijnlijk is er fysiek direct uitgeleverd. Deze methode heeft als voordeel, dat de goederenstroom beter gevolgd kan worden, en dat er een historie
van het geleverde product ontstaat, wanneer er later reparaties op worden gepleegd of wanneer het product 2e hands wordt teruggekocht en aan anderen
weer doorverkocht.

LEVERINGEN EN / OF WERKZAAMHEDEN OP NACALCULATIEBASIS

Projecten worden ook gebruikt om werkzaamheden te registreren, die achteraf worden gefactureerd. Te denken valt daarbij aan dienstverlenende
organisaties, zoals advocaten, consultancybureaus, reparatiediensten, etc. die uren en eventueel kosten en materiaal op een projectnummer schrijven.
Periodiek wordt een factuur gemaakt. Een project van dit type wordt meestal gedurende een bepaalde periode beschikbaar gehouden om uren, kosten
en materialen op te boeken. Gedurende zo'n periode wordt overigens alle mutaties (incl. facturen) als onderhanden werk geboekt. Wanneer een
projectnummer te lang wordt gebruikt, zal er dus nooit een resultaat geboekt worden, omdat het saldo al die tijd op de balans als onderhanden werk is
opgenomen. Zie ook SERC3810 Boeken onderhanden werk productie.

LEVERING VAN STANDAARDSERVICES

Een standaardservice wordt gebruikt om diensten te registreren, die tegen een vast tarief worden geleverd, ongeacht het werkelijk aantal bestede uren.
Dit type service wordt vaak gebruikt voor reparatie en onderhoud van auto's, waarbij standaardtarieven gelden voor bijvoorbeeld het controleren van
remmen. Ook bij transportdiensten wordt vaak gebruikt gemaakt van standaardtarieven.

Bij programma SERB5110 Invoeren orders, wordt een volledig overzicht gegeven van de verschillende manieren om een klantorder af te wikkelen.

 

VOORTRAJECT

Aan een project gaan vrijwel altijd een calculatie en een offerte vooraf. Er zijn verschillende methodes om dit traject te registreren.

VIA HANDELSOFFERTES

1. SERC5010 Invoeren offertes
2. SERC5070 Offerte wordt order

VIA CALCULATIES

1. SERF8210 Calculeren projecten 
2. SERG8610 Calculatie wordt offerte
3. SERG8810 Offerte wordt project

VIA EXTERNE PROGRAMMA'S

1. Calculatie (eventueel via SERF8210 Calculeren projecten)
2. Tekstverwerking
3. SERB8610 Invoeren projecten

FACTURERING



Bij een project moet worden aangegeven, hoe facturering moet plaatsvinden.

1. VASTE PRIJZEN

Bij deze methode wordt een vooraf overeengekomen prijs vastgelegd. Eventueel kan facturering in delen plaatsvinden. Bij het afsluiten van de
projectinvoer, moeten de prijs en factuurgegevens worden ingegeven. Bij programma SERH8780 Projecten gereedmelden / factureren, worden deze
gegevens opgehaald, waarna de factuur eenvoudig geproduceerd kan worden. Bij producten, die op klantorder worden gemaakt, wordt deze optie
gebruikt.

2. PRIJZEN PER ITEM

Deze optie wordt gebruikt om een project vast te leggen, waarvan de meeste details en verkoopprijzen al bekend zijn. Het zijn vooral de leveringen van
producten en de bijhorende installatiewerkzaamheden, die met deze optie worden ingevoerd. Facturering vindt plaats met programma SERB8750
Factureren projecten op nacalculatie.

3. NACALCULATIE

Een project op nacalculatiebasis wordt op dezelfde manier gefactureerd als wanneer voor de optie 'PRIJZEN PER ITEM' is gekozen. Tijdens de invoer van
een project is het alleen nog niet nodig verkoopprijzen voor artikelen in te voeren. Wel is het mogelijk uurtarieven voor werkzaamheden vast te leggen.
Eventueel kunnen reeds bekende werkzaamheden en materialen al tijdens orderinvoer worden vastgelegd, maar het is niet nodig. Via een verkorte
procedure kunnen steeds nieuwe werkzaamheden gepland worden op een nacalcutieproject. Zie SERH8730 Toevoegen bewerkingen.

ALGEMENE ORDERGEGEVENS

ARTIKELGROEP

Wanneer een project tegen vaste prijzen wordt gefactureerd moet een artikelgroep worden ingevoerd. Via deze groep wordt bepaald op welke
grootboekrekeningen onderhanden werk, kosten en omzet worden geboekt. De rekeningen worden vastgelegd met programma SERA2160 Wijzigen
artikelgroepen (financieel).

AFDELING

De afdeling is belangrijk bij selectie van gelijksoortige projecten in allerlei overzichten. Daarnaast worden alle opbrengsten en kosten verbonden aan het
project op deze afdeling geboekt. Overigens kunnen de werkzaamheden voor een project ook door andere afdelingen worden gedaan. De hoofdafdeling is
dus met name verantwoordelijk voor het resultaat. Vaak wordt een afdeling als 'bedrijfsbureau' of 'werkvoorbereiding' gebruikt.

KREDIETCONTROLE

Tijdens invoer van een project vindt controle plaats op de ouderdom en de omvang van de openstaande posten. Omdat een project betrekking heeft op
klantspecifieke producten en werkzaamheden, die niet voor andere klanten gebruikt kunnen worden, heeft het geen zin leveringen te blokkeren, zoals bij
handelsorders het geval is.

PROJECTLEIDER

Het is mogelijk om een projectleider te koppelen aan een project. Met name bij projecten waar veel met uren wordt gewerkt, zoals bij consultancy,
ontwikkeling van software of het ontwerpen van technische installaties, kan het interessant zijn om prestaties te meten. De verantwoording voor de
voortgang van een project komt dan bij één persoon te liggen ook al wordt een deel van de werkzaamheden door anderen uitgevoerd. Via programma
SERG8910 Aanmaken persoonlijke statistiek, kunnen de resultaten worden berekend.

KORTING BIJ SNELLE BETALING

Deze gegevens worden opgehaald uit de bedrijfsgegevens (zie SERA0810 Wijzigen bedrijfsgegevens). Het percentage en de betaaltermijn is uitsluitend
bedoeld als vastlegging van overeengekomen voorwaarden. Er wordt verder niet mee gerekend. Ook worden er geen boekingen aangemaakt.

BEVESTIGEN

De ingevoerde order kan als orderbevestiging naar de klant gestuurd worden. Zie voor aanpassingen in de lay-out het handboek variabele formulieren,
varforms.doc.

FACTUURAANTAL

Het is mogelijk extra factuurkopieën af te drukken. De basisinstelling wordt uit het klantenbestand overgenomen.

SUB-PROJECTEN

Een project kan worden onderverdeeld in 10 sub-projecten. Sub-projecten bieden de mogelijkheden om een project gelijktijdig door verschillende
afdelingen te laten uitvoeren. Alle onderdelen van een project worden gekoppeld aam een sub-project. (Zie ook SERA8050 Wijzigen subprojecttitels).

CONTRACT

Een project kan gekoppeld worden aan een servicecontract. De prijzen van de de gebruikte materialen, bestede uren etc. worden dan via de voorwaarden
uit het contract berekend.

DETAILREGELS

ARTIKELREGEL

In dit type regel worden te leveren/gebruiken artikelen, halffabricaten en grondstoffen met leverdatum en aantal vastgelegd. De leverdatum is NIET de
datum waarop aan de klant moet worden geleverd, maar waarop het materiaal gebruikt wordt in het project. 
Wanneer een inkoopartikel of een eigen product wordt ingevoerd, wordt er standaard 1 orderregel aangemaakt, ook al zou het eigen product uit tal van
onderdelen bestaan. (Afwijkend kan een eigen product ook in onderdelen worden opgenomen. Zie onderstaand.)



Wanneer een samengesteld artikel (KIT) wordt ingevoerd, zullen alle samenstellende onderdelen tot max. 7 niveaus diep in de order worden opgenomen.
(Zie SERA2510 Invoeren artikelen en SERA1710 Invoeren stuklijsten, voor meer informatie over samengestelde artikelen.)
Direct nadat de order is ingevoerd, is de nieuwe vraag bij de inkoop- en productieafdelingen bekend. Een eventueel noodzakelijke bestelling kan
plaatsvinden op verschillende manieren. Zie SERA6510 Invoeren inkooporders, voor een algemene uitleg en een overzicht van beschikbare programma's.

EIGEN PRODUCT IN ONDERDELEN OPNEMEN

Afwijkend kan een eigen product ook in onderdelen uit de stuklijst en de onderdelen uit de bewerkingsroute (zie SERA9510 Invoeren/wijzigen
bewerkingsroutes) worden opgenomen. Deze optie kan interessant zijn op het moment dat een standaardartikel op klantspecificatie gemodificeerd moet
worden. Nadat het basisartikel op deze manier is ingevoerd, kunnen de afwijkende details worden verwijderd, gewijzigd of toegevoegd worden.

TEKSTREGEL

Er kunnen losse tekstregels worden toegevoegd of wijzigbare blokken standaardtekst. Veelgebruikte teksten kunnen worden vastgelegd met programma
.SERA0910 Invoeren standaardteksten.

KOSTEN

Kostenregels worden gebruikt om éénmalige artikelen of uitbestede diensten aan een project toe te voegen. Een kostenregel kan eventueel worden
ingekocht via programma SERA7610 Orders doorbestellen. De kostprijs die moet worden ingevoerd, wordt gebruikt om in calculatieoverzichten de
geplande kosten te vergelijken met de werkelijke kosten. Er wordt geen financiële boeking van gemaakt. 
De werkelijke kosten worden geboekt via een goederenontvangst, wanneer er wordt doorbesteld, of via de invoer van een dagboek of factuur. (Zie
SERA3010 Invoeren dagboeken (VAST) of SERA3040 Invoeren inkoopfacturen ).

BEWERKINGEN

De afdeling kan erg belangrijk zijn, wanneer een financieel resultaat per afdeling gewenst is. Zie programma SERA2160 Wijzigen artikelgroepen
(financieel) voor meer informatie. De afdeling is ook belangrijk wanneer met EINDIGE CAPACITEITEN wordt gewerkt. Zie SERA9410 Invoeren
capaciteiten.

Een bewerking kan zowel voor interne bewerkingen als voor uitbesteed werk worden aangemaakt. Wanneer toeleveranciers worden ingeschakeld kan de
planning verlopen alsof er met eigen afdelingen wordt gewerkt. Interne bewerkingen worden aangegeven met een '-' als leverancierscode, terwijl voor
uitbesteed werk de juiste leverancier moet worden ingevoerd.

De werksoort moeten ordergebonden zijn. Zie SERA8010 Invoeren werksoorten.

In geval van toeleveringen wordt niet om instel- en productietijd gevraagd. In dat geval is er sprake van kosten, omdat de te besteden tijd de
verantwoording van de toeleverancier is.

De benodigde productietijd voor interne werkzaamheden wordt berekend door de vaste insteltijd te verhogen met de productietijd van het orderaantal.

Overheadbedragen worden in de kostprijsberekening meegenomen. Er vinden verder geen financiële boekingen plaats.
 

GELIJKTIJDIGE BEWERKERS

Het kan voor de planning belangrijk zijn om aan te geven hoeveel personen of machines tegelijk aan een product kunnen werken. Wanneer de
bewerkingstijd 40 uur is, zal de plantijd 10 uur bedragen wanneer door 4 machines simultaan aan de order kunnen werken. Wanneer er maar 1 machine
per order wordt ingezet, is de benodigde plantijd 40 uur.

OVERHEAD

Deze bedragen worden in de kostprijsberekening van een product meegenomen. Er vinden verder geen financiële boekingen plaats.

ZIE OOK:

SERG8120 Aanmaken detailplanning

 

DOCUMENT

Er kunnen diverse documenten of computerbestanden worden gekoppeld aan het project of de werkorder. De informatie kan als eenvoudige verwijzing
naar tekeningen, werkinstructies etc. dienen, maar kan ook worden gebruikt om tegelijk met de werkorder, de bijbehorende documenten automatisch te
printen.

CALCULATIE

Een calculatie kan de basis voor een compleet project vormen. (Zie SERG8610 Calculatie wordt offerte en SERG8810 Offerte wordt project). Het is
echter ook mogelijk een calculatie kan in een project op te roepen. Deze methode kan gebruikt worden als offertes via een extern
tekstverwerkingsprogramma worden gemaakt, of wanneer een calculatie slechts een deel van het project vormt.

ROUTE

Door een bewerkingsroute (zie SERA9510 Invoeren/wijzigen bewerkingsroutes) met de meest voorkomende bewerkingen vast te leggen, kunnen
bewerkingen versneld ingevoerd worden. De bewerkingen worden in een invoerscherm getoond, waaraan alleen nog het aantal uur moet worden
toegevoegd. Deze optie geldt overigens alleen voor interne bewerkingen.

UURTARIEF / SERVICE / VERHUURTARIEF



Deze opties zijn alleen beschikbaar voor projecten zonder vaste verkoopprijs. Per werksoort / service / verhuur kan een verkoopprijs worden vastgelegd.
Deze prijs wordt opgehaald tijdens het factureren.

 

ZIE OOK:

SERB6830 Uitgeven van voorraad aan verhuur



sera     HANDLEIDING                       

SERB8750 Factureren projecten op nacalculatie

DOEL :

Verzamelen van alle nog niet gefactureerde uren, materialen en kosten, zoals besteed aan een nacalculatieproject.

 

 

Bij een project moet worden aangegeven, hoe facturering moet plaatsvinden. (Zie SERB8610 Invoeren projecten).

Via programma's als

SERA8420 Afboeken zoeklijsten
SERA6970 Uitgeven ongeplande voorraad werkorders
SERA8110 Muteren uren
SERB9110 Invoeren servicerapporten
SERA3010 Invoeren dagboeken (VAST)
SERA3040 Invoeren inkoopfacturen

Worden materialen, uren en kosten op een project geboekt. Het factuurprogramma verzamelt alle elementen en maakt een conceptfactuur aan. De
bestede materialen, uren en overige kosten verschijnen als detailregels op het scherm. 
De verkoopprijzen worden berekend volgens de normale kortingsstructuur van de klant (zie SERA2910 Invoeren korting per klant). Afwijkende tarieven
voor werkzaamheden en services kunnen vooraf in het project worden vastgelegd.

De regels kunnen verwijderd, gewijzigd en aangevuld worden, voordat de definitieve factuur geprint wordt. Daarbij zijn dezelfde opties beschikbaar als bij
SERA7510 Directe facturering / creditering.

BEWERKINGEN IN DETAIL

Afhankelijk van het type uren kan het zinvol zijn om alle uren in detail te tonen op de factuur. Dit is het geval als er bijv. een werkrapportnummer tijdens
het invoeren van de uren wordt vermeld.

SERVICECONTRACTEN / GARANTIEVOORWAARDEN

Wanneer het serienummer van de reparatieorder is opgenomen in het serienummerboek, kunnen gedetailleerde garantie- en servicevoorwaarden worden
opgenomen, waarbij artikelgroepen worden uitgesloten of juist inbegrepen. 
Bij de prijsbepaling van de afzonderlijke onderdelen worden de voorwaaden gelezen en afhankelijk daarvan wordt bepaald of de prijs gratis is of niet.
Uitzonderingen zoals ondeskundig gebruik kunnen worden vastgelegd via SERA6190 Invoeren reparatierapporten.

ONDERHANDEN WERK

Zodra de factuur gemaakt is, worden de gefactureerde uren, materialen en kosten voorzien van een markering, waardoor bij een volgende factuurrun niet
opnieuw dezelfde onderdelen gefactureerd worden. Zolang niet alle onderdelen als "gefactureerd" zijn gemarkeerd, kan een project niet worden
opgeschoond. (Zie SERA8590 Opschonen werkorders ).
Wanneer er wat kleine nagekomen kosten op een project zijn geboekt, waarvan het niet meer mogelijk of zinvol is om ze te factureren, kan het
factuurprogramma gebruikt worden om ze toch te markeren. Alle detailregels moeten dan verwijderd worden uit de conceptfactuur. Het programma vraagt
dan of de openstaande kosten toch gemarkeerd moeten worden.

LET OP dat deze optie zorgvuldig wordt gebruikt en dat belangrijke kosten daardoor niet ongefactureerd blijven.

  



sera     HANDLEIDING                       

SERB9110 Invoeren servicerapporten

DOEL:

Invoeren van werkzaamheden, waarvoor een vast tarief geldt.

 

 

Een standaardservice wordt gebruikt om diensten te registreren, die tegen een vast tarief worden geleverd, ongeacht het werkelijk aantal bestede uren.
Dit type service wordt vaak gebruikt voor reparatie en onderhoud van auto's, waarbij standaardtarieven gelden voor bijvoorbeeld het controleren van
remmen. Ook bij transportdiensten wordt vaak gebruikt gemaakt van standaardtarieven.

Servicerapporten van medewerkers worden per service, per datum ingevoerd. Daarbij dient een project of order vermeld te worden. Tijdens het factureren
van een project of reparatieorder worden de nog niet eerder gefactureerde services opgehaald en van een verkoopprijs voorzien.

Het is mogelijk een planplaats te vermelden. Daardoor is het mogelijk om ook het aantal services per auto, werkplaats etc. te volgen.

 

ZIE OOK:

SERB9510 Invoeren servicecodes
SERB8750 Factureren projecten op nacalculatie
SERB6110 Factureren reparaties met detailregels



sera     HANDLEIDING                       

SERB9510 Invoeren servicecodes

DOEL:

Vastleggen van codes voor werkzaamheden met een vast tarief.

 

NUMMER

Het nummer is vrij te bepalen. Vrijwel iedere combinatie van cijfers en letters is toegestaan. Voorafgegaan door een '$' -teken wordt een servicenummer
opgenomen in het artikelbestand.

ARTIKELGROEP

Services worden ingedeeld in een artikelgroep om gemeenschappelijke eigenschappen als BTW percentage, omzetrekeningen en statistiekcodes
collectief te kunnen beheren. Zie SERA2410 Invoeren artikelgroepen.

OMSCHRIJVING

De omschrijving van de service, zoals gebruikt op externe formulieren als facturen. In een extra window kan een aanvullende tekst van onbeperkte lengte
worden ingevoerd. Deze tekst zal ook op facturen e.d. worden geprint.

KOSTPRIJS

De kostprijs wordt gebruikt om bij gereedmelding van een service de afdeling, van de medewerker te crediteren en de afdeling, die verantwoordelijk is voor
het project te belasten.

VERKOOPPRIJZEN

Net als normale artikelen kan een service in de prijslijst worden opgenomen. Over de brutoprijzen kan een korting berekend worden volgens de
klantkortingstabel. Zie SERA2910 Invoeren korting per klant.

PLANPLAATS VERMELDEN

Afhankelijk van het servicetype kan het verplicht gesteld worden om een planplaats te vermelden bij het invoeren van servicerapporten. (Zie SERB9110
Invoeren servicerapporten). Daardoor is het mogelijk om niet alleen de services vast te leggen per medewerker, maar bijvoorbeeld ook per auto, in geval
van transportdiensten.

ZIE OOK:

SERA6190 Invoeren reparatierapporten

  



sera     HANDLEIDING                       

SERB9600 Factureren servicecontracten

DOEL:

Periodiek factureren van servicecontracten

 

De lopende servicecontracten worden verzameld en voorzien van een adviesbedrag en –datum. Na eventuele wijziging worden alle geselecteerde
contracten automatisch gefactureerd.

ZIE OOK:

SERB9610 Invoeren servicecontracten



sera     HANDLEIDING                       

SERB9610 Invoeren servicecontracten

DOEL: 

Vastleggen van servicecontracten

 

 

In servicecontracten kan worden vastgelegd, dat bepaalde werkzaamheden, diensten en materialen gedurende een periode voor een vast bedrag worden
geleverd. 
Aan een contract kunnen 1 of meer serienummers worden gekoppeld.

Door in een reparatieorder (direct of via een serienummer) of in een project een verwijzing naar een contract op te nemen, wordt de order gefactureerd
volgens de voorwaarden uit het contract.

In een contract kan worden opgenomen welke materialen, werkzaamheden of services zijn uitgesloten of juist zijn inbegrepen. Als selectiecriterium geldt
de artikelgroep uit het artikel, de werksoort of de servicecode.
Tijdens het invoeren van een contract dient een contract-type als basis. Daarna is er geen relatie meer, omdat per klant vaak individuele afspraken
worden vastgelegd. De contracten kunnen via variabele formulieren in meervoud worden geprint.

ZIE OOK:

SERB9910 Invoeren contractsoorten
SERB9600 Factureren servicecontracten
SERB8610 Invoeren projecten
SERA6010 Invoeren reparaties
SERB8750 Factureren projecten op nacalculatie
SERB6110 Factureren reparaties met detailregels

  



sera     HANDLEIDING                       

SERB9710 Invoeren serienummers

DOEL:

Invoeren van serienummers in per klant, artikel, leverancier

 

 

Het serieboek kan automatisch gevuld worden met serie-matige productieorders of handmatig met behulp van dit programma. Via de wijzigingsmodule
kunnen eventueel later aanvullende gegevens worden ingevoerd, zoals garantietermijnen, eindgebruiker etc.

De serienummers kunnen worden gebruikt bij als referentie bij reparaties of als algemeen naslagwerk. 
De serienummers kunnen worden gekoppeld aan service contracten.

Aan het serieboek kunnen vrije velden worden toegevoegd.

ZIE OOK:

SERA9710 Invoeren serienummertypes
SERB9810 Invoeren garantiesoorten
SERA2410 Invoeren artikelgroepen
SERB2100 Aanpassen vrije velden

  



sera     HANDLEIDING                       

SERB9810 Invoeren garantiesoorten

DOEL:

Vastleggen van verschillende soorten garantievoorwaarden, die gekoppeld kunnen worden aan serienummers.

 

 

In garantiesoorten kan worden vastgelegd, dat bepaalde werkzaamheden, diensten en materialen gedurende een periode gratis worden geleverd, of juist
uitgesloten zijn van garantie. 
Een serienummer kan verwijzen naar een garantiesoort.

Door in een reparatieorder een verwijzing naar een serienummer op te nemen, wordt de order gefactureerd volgens de voorwaarden uit het garantiesoort.

 

ZIE OOK:

SERB9710 Invoeren serienummers
SERA6010 Invoeren reparaties
SERB6110 Factureren reparaties met detailregels



sera     HANDLEIDING                       

SERB9910 Invoeren contractsoorten

DOEL:

 

 

Vastleggen van standaard contractvoorwaarden, als hulp voor het opstellen van definitieve servicecontracten.

In servicecontracten kan worden vastgelegd, dat bepaalde werkzaamheden, diensten en materialen gedurende een periode voor een vast bedrag worden
geleverd.
In een contract kan worden opgenomen welke materialen, werkzaamheden of services zijn uitgesloten of juist zijn inbegrepen. Als selectiecriterium geldt
de artikelgroep uit het artikel, de werksoort of de servicecode.

Tijdens het invoeren van een contract dient een contract-type als basis. Daarna is er geen relatie meer, omdat per klant vaak individuele afspraken
worden vastgelegd.

 

ZIE OOK:

SERB9610 Invoeren servicecontracten



sera     HANDLEIDING                       

SERC0510 Invoeren Data Server scripts

DOEL :

Vastleggen van definities om gegevens te verzamelen of te comprimeren voor verder gebruik in externe programma's.

 

 

ZIE OOK:

R&R Report generator

 

Dit programma is vooral bedoeld voor systeem- en applicatiebeheerders. Omdat veel vergelijkbare toepassingen vaak in het Engels geschreven zijn, is
deze      HANDLEIDING verder in het Engels geschreven.

 

The Sera-database is ODBC-compliant. Programs like Access, Excel or R & R report generator are capable to access the data directly. This can cause
a security problem. Sometimes are the databases to big or to complex to be approached by the regular system users. The Sera dataserver is not made
for day-to-day easy and quick reporting. It has to be used by the system manager, who knows about data structures and security, to build and present
convenient files to other users for further processing with a modern report tool or a spreadsheet. The entries while creating or changing a script, are not
checked during input. It can happen that a check is just not possible in case a script is going to use data that have to be created by a previous script.
Since the server is not mentioned for day-to-day usage, we assume enough knowledge at the system management. Wrong entries will never cause a
damage to existing data.

  

SECURITY

The Advantage Database Server system provides several security levels to protect unauthorised usage. The Sera database server gives the possibility to
make limited selections from protected or hidden files and to place those data in accessible directories for further use with Access, Excel etc.

 

LIMITED FILE SIZES

The Sera server can also be used to make large databases accessible. Most of the popular reporting programs can connect with databases, but there
are technical of practical limits to the size of the databases. The Sera server can write sub-totals to a much smaller database.

 

SCRIPTS

Definitions how to collect data are stored in a script file. Each definition, 'SCRIPT', has it's frequency. A script can call other scripts. 

 

CONNECTING FILES + RELATION FIELD

Sometimes it's required to combine or connect data from different files. Products like Access and Excel have options to do so, but these options are
limited. The Sera server can establish all kind of connections. It's even possible to make a new file and to use that file while creating a second
database.  Enter the relation to the main file, by entering a field of the main file. This can also be an operation on that field as described in the "USER
DEFINED FIELDS" paragraph.

 

INPUT FILES

The files used for data collection be Sera files. Use Util0200 to get the record layouts and index structures. It is also possible to use other files or files
that are created by previous scripts. Files can be opened by the standard indexes. An extension is not required. The standard extension ".DBF" is
added by default.

 

TEMPORARY INDEXES

Create your own index in case the standards don't offer the required sequence. The name of the index can be any name that will be accepted by the
operating system. An extension is not required. The standard extension ".NTX" is added by default.

  

OUTPUT FILES

The name of the file can be any name that will be accepted by the operating system. An extension is not required. The standard extension ".DBF" is
added by default. It is possible to OVERWRITE existing data or to ADD new data. This last option can be used in case several scripts are adding data to



the same output file as created or overwritten by the first script of a range. 

  

START AND FINISH RANGE

The main index can be used to select only a part of the input files.  Enter the range fields according the syntax as described in the "USER DEFINED
FIELDS" paragraph and the following examples:

Start     '100'
Finish   '199Z'  

Note: Watch the "Z" at the end of the finish value. Without the "Z" the selection would stop at number "199" while "1999" would not have been selected.

 

FILTERS

A filter is slower than a range selection in the main index. Use it only if a range selection will not give the required selection. Enter the filters according
the syntax as described in the "USER DEFINED FIELDS" paragraph and the following examples:

PANUMBER > '100' 
SUBS(PANUMBER,5,1) = [A] .AND. STOCK->STLOT > [A]
PATYPE$'13'     (patype occurs in the string '13')
.NOT. PATYPE$'13'     (patype is NOT in the string '13'  /  PATYPE <> '1' .AND. PATYPE <> '3')
PAMIN > 0 .OR.  SUBS(PASUPP,1,1) = ''1"

condition operators

Use .OR. and .AND. operators and "( )" - signs to group conditions like:

(<cond1> .and. <cond2>) .or. <cond3>
((<cond1> .and. <cond2>) .or. <cond3>) .and <cond4>

 

(SUB-) TOTALS

1. The output file can be filled with a record for each record of the main file.
2. It's also possible to write only 1 record. The totals of the selected numeric fields from the input files are written to that one record.
3. The option ''sub-totals" requires the input of additional information in the SUB-TOTAL field. Each time the sub-total field changes in the main file, a

record is written to the output file. Make sure that the sub-total field is part of the main index.

Example:

Main file                                \sera\data\stock
Main index                            \sera\data\stocpart   (index on stpart+stdate+stlot)
Sub-total at                           STPART

A sub-total can also be a part of a field. In case of a sub-total at the first 2 digits of the part number, the sub-total field will be SUBS(STPART,1,2). See
the "USER DEFINED FIELDS" paragraph for an explanation of the syntax.

 

OUTPUT FIELDS

Each field of the opened files (databases) can be placed in an output field. Fields from the MAIN file can be entered just by their name like:

PANUMBER 

Fields from a LINKED file have to be entered with the name of the file like:

ACCOUNT->ACDESCR.

The directory structure is NOT entered. The code -> separates the file name and the field name.

  

USER DEFINED FIELDS

Output fields, a sub-total field and relation fields can be filled with user definitions. It can be fixed information or the result of an operation on one or more
database fields.  Like :

MAINFIELD3 / 100

MAINFIELD1 / LINKFILE->LINKFIELD1
STR(MAINFIELD1/100,12,2)
SUBS(MAINFIELD4,1,5)
SUBS(MAINFIELD5+LINKFILE->LINKFIELD5,1,20)

OR JUST

1 

to count the number of records to a subtotal



 

 

RULES AND SYNTAXES

 

FUNCTIONS

str(<number>,<length>[,<decimals>])   

converts a numeric field into a character string. The decimals are optional.

val(<character string>)  

converts a character field into a number.

subs(<character string>,<startpos>[,<length>])   

gives a part of a character string. If the length is not defined, the system will return the rest of field. F.i.  Suppose the CUNAME (customer name) is
COCA COLA, then SUBS(CUNAME,1,7) has COCA CO as a result.

int(<number>) 

converts a numeric field into an integer

abs(<number>)

makes a numeric field an absolute value.

if(<condition>,<result1>,<result2>) 

the output will different depending on the condition.

Example:

if(glamount > 0, 'Debit','Credit') 

will give as output 'Debit' in case the amounts are positive. All other amounts will result in output 'Credit' .

 

CHARACTER STRINGS

A character string has to be entered as 'ABC' as "ABC" or [ABC].   ABC without quotes or brackets is regarded as a field from a record:

'Customer name'+CUNAME

 

OPERATORS

+             add                       10+2         = 12       
-              deduct                   10-2         = 8
*              multiply                 10*21       = 20
/              devide                    10/2         = 5
**             power                    10**2        = 100

 

COMPARING DATA  (in IF condition or in a Filter)

=             equals
>             more than
<             less than
>=           more than or equal to
<=           less than or equal to
<>           unequals

 

OPERATION SEQUENCES

Mathematical operations do follow the standard sequence. A difference can be made by using '(' and ')'.  

10+2*10                             =              30
2*10+10                             =              30
2*(10+10)                           =              40
2*((10+10)**2))                    =              800         (=2 x 20 x 20)       
(10+2)x(10+2)                     =              144
10+2x10+2                         =              32

 

AMOUNTS IN LOCAL CURRENCY



Amounts in Sera are stored without decimals. For example :US $ 1,000,999.00 is stored as  100099900. Define output fields like  PASTDCOST/100 in
case your company currency has 2 decimals.

 

AMOUNTS IN FOREIGN CURRENCY

Some fields contain amounts of different currencies. It can happen that one currency has decimals, while another one doesn't have decimals. Use file
\sera\data\VALUTA as a linked file to get the right currency and the number of decimals belonging to it. 

Example:

Main          \sera\data\genledg
Linked       \sera\data\valuta  
Index         \sera\data\valuta  
Relation     glvaluta
Field 1       glamount/(10**valuta->vadecimals)*valuta->varate

NOTE: 

When vadecimals =  2:   (10**valuta->vadecimals) = 10 to the power 2   ( = 100)

When vadecimals = 0:    (10**valuta->vadecimals) = 10 to the power 0   (=according mathematic rules always 1)

 

A field that contains the figure 20312, that represents 20312 Japanese Yen is calculated as:

20312 / (10**0)      =   20312 / 1   =  20312.

A figure of 20312 that represents 203.12 US Dollar is calculated as: 

20312 / (10**2)      =  20312 / 100  =  203,12.

 

PREDEFINED VARIABLES

It's possible to use a few standard character variables in user defined fields.

CC                          The century of the previous month.
YY                          The year of the previous month
MM                         The previous month
PERI                        The previous financial period

Use these variables to make standard scripts that are valid for each period. You don't have to change them each period.

Example:

Start value           PERI+'0'
Finish value         PERI+'Z'

Instead of:

 

Start value           '2001020'
Finish value         '200102Z'

 

 

RUNNING A REPORT / DOCUMENT TO START

The actual data collection is done with program SERC0610. It can start a spreadsheet, text-document etc. with an ODBC to the just created file.

Example: \MANAGEMENT\REPORTS\REPORT1.XLS is a spreadsheet that has a database-query to the file as defined in the report. By entering this file
into the DOCUMENT TO START field, SERC0610 will create or refresh the database first and launch the spreadsheet with the actual information.

SCHEDULING A REPORT

A report can be scheduled to refresh the data at any time. Use the SERAAUTO program to start a report from within the scheduler.

 

FOLLOWING REPORT(S)

A report can start automatically other reports independent of the frequency of those reports. This options can be used in case new databases are
created from output files from previous scripts.

Example:

1. Script 101 collects stock requirements for sales
2. Script 102 collects stock requirements for production
3. Script 103 collect totals per part  from script 1 + script 2            



 Script 101 has script 102 and 103 as following scripts. Separate the script numbers with a comma like: 102,103    

 
 

FURTHER PROCESSING OF DATA

The output data can be used in other applications like spreadsheets, olap servers, word processors and report generators using:

ODBC

ODBC is used to give applications like Word, Excel, Lotus access to the Sera data. Microsoft supplies a standard ODBC driver for the SERA database.
This driver is mostly preinstalled with the operating system. Advantage has also an ODBC driver.  This driver is located on the Sera CD.

 

SECURITY

Use the standard Read/Write rights of the server operating system to give users access to data. In case Sera is using a database system like
Advantage, all files can be made read only or even hidden. Only those files that a user need for reporting have to be made visible.

 

SYSTEM DSN  (system data source name)

The operating system needs a definition where and how the Sera data can be found. The definition is stored as a so called system DSN. Go to ‘My
computer’ , ‘Control Panel’,  [‘Administrative tools’], ‘ODBC’. Use the TAB SYSTEM DSN.   IMPORTANT:  don't use FILE or USER DSN

Microsoft driver:  

1. Add a new system data source
2. Choose Microsoft dBase
3. Data source name ‘SERA live versie’ or ‘SERA’+ sub licence name
4. Description: any name
5. Version IV
6. Unmark ‘use current directory’
7. Select directory \sera\data
8. Finish

Advantage driver:

Follow the instructions of the program.

NOTE: Use this driver for large files.

 

EXCEL with ODBC

Go to

1. DATA
2. External data
3. Database query

 

WORD with ODBC

Word (since office 2000) has a strong build in ODBC system. Even the ODBC DSN is not required.  Use menu:

1. Tools
2. Mail Merge
3. Get Data
4. Open data source
5. Select a file of type ‘Database’, like \sera\data\cust
6. Open the file by the driver ‘dbase files WORD! via odbc’
7. Use the ‘Insert Merge Field’ button (mostly at the left upper corner of Word) to get the information from the database into your letter, labels or

mailing.

 

 

 

R&R REPORT GENERATOR

 

DATA-DICTIONARY

Use \sera\data\FCOMMENT as the data-dictionary. (Menu options / File settings). This file is adding extra information about the fields in the Sera-tables.

 



 

STARTING REPORTS FROM WITHIN SERA

Sera programs can be defined with program A031. If the Sera program number is within the range SERR0010 – SERR9990 extra options are available for
handling the R&R report generator.

An additional screen with four tabs is given. The entry fields are used to construct a selection screen that appears as soon as report is started from
within Sera. Selection criteria are 'from customer', 'till part number', 'date' etc.  

 

TAB 1,2, and 3

These tabs are used to define selections from the databases that are used in the report.

File: The database from which the selection is made. If this field is left blank the selection is not database related.

Main index:  The index order of the selected database

Search index:  For certain databases (like customers or suppliers) the standard Sera double selection option (name/ABC/description) becomes
available. In case this field is filled, the main index can be used by entering a dot + the required number. The search index is used for any other entry.

Screen text 1: The text entered here will be displayed when the actual program is run. If this field is left blank, no selection is made at all.

Screen text 2:  The text entered here will be displayed as the ‘TILL’ text when the actual program is run. If this field is filled the actual program will also
show the ALL and ONE options.

Minimum value:  A minimum entry value. This will only work if file and main index are filled.

Maximum value:  A maximum entry value. This will only work if file and main index are filled.

Use as scope: On the first tab this field can be ticked. If enabled the selected parameters will be entered as the scope when running the report. The
fields RI_1 and RI_2 will also be filled.

 

If tab 1 is filled, the variables RI_1 and RI_2 are filled in the R&R report.
If tab 2 is filled, the variables RI_3 and RI_4 are filled in the R&R report.
If tab 3 is filled, the variables RI_5 and RI_6 are filled in the R&R report.

 

TAB 4

This tab shows tic marks to enable date selection, extra scopes and queries.

Date selection: If a date selection is enabled, the user has to enter a data range, which will result in filled RI_7 and RI_8 variables in the connected R&R
report.

Scope: The user can enter a scope after RRWRUN.EXE is started by Sera. This option is obsolete if the Use as scope option is enabled in TAB 1.

Query: The user can enter query selections in RRWRUN. 

 

 

 

REPORT REQUIREMENTS

A report is stored as a \SERA\PARAMET\*.RRW file.  The report needs to have the same name/number as the Sera program number. E.g. Sera
program SERR0100 must have a related report called \SERA\PARAMET\SERR0100.RRW

Make sure that a copy of  \SERAWIN\ACCUSFT5.DLL is placed into the \WINDOWS\SYSTEM directory. This DLL is required in case pictures are use
in the reports.

 

 

USER SELECTIONS

Selections as defined in A031 and A032 are entered by the user before starting a report. These entries are sent by Sera to RRWRUN.EXE as standard
codes. The RIPARAM function of the R&R report can read these codes:

RI_1       -               The ‘FROM’ value of the first selection
RI_2       -               The ‘TILL’ value of the first selection
RI_3       -               The ‘FROM’ value of the second selection
RI_4       -               The ‘TILL’ value of the second selection
RI_5       -               The ‘FROM’ value of the third selection
RI_6       -               The ‘TILL’ value of the third selection
RI_7       -               The ‘FROM’ date
RI_8       -               The ‘TILL’ date

In case a field is not defined in A031/A032, the corresponding codes will remain empty.



 

 

REPORT EXAMPLES

Example 1:           list of parts

Create with Sera menu option SERA0310 a program in the SERR series (e.g. SERR1200). Fill the first tab in the extra options menu.

File                                   \sera\data\PARTS
Main index                         \sera\data\PARTS
Search index                      \sera\data\PAABC
Screen text 1                      From part
Screen text 2                      Till part

No other fields have to be filled. Create a R&R report with the same name.  (In this example SERR1200) by the following steps in R&R:

1. create a blank report. the master table will be \sera\data\parts.dbf.
2. go to menu option database – master table and fill the index with \sera\data\parts.ntx, and put data type to character.
3. go to menu option calculations – calculated fields
4. the calculated field name is part1, the expression riparam(“ri_1”)
5. create another (new) field.
6. now the calculated field name is part2, the expression riparam(“ri_2”)
7. go to menu option database – query
8. field is panumber, comparison is greater than or equal to, compared to is part1
9. append a second query

10. field is panumber, comparison is less than or equal to, compared to is part2
11. go to menu option insert – field. (or just press the <insert> key)
12. place in the record – band the fields panumber and padescr
13. go to menu option file – save as… and save the report under the name \sera\paramet\serr1200.rrw.
14. exit r&r

  

Example 2:           list of parts with a selection of groups

Create with Sera menu option SERA0310 a program in the SERR series (e.g. SERR1200). Fill the first tab in the extra options menu.

File                                       \sera\data\PRTGROUP
Main index                             \sera\data\PRTGROUP
Screen text 1                         From part group
Screen text 2                         Till part group

 No other fields have to be filled.

1. Create a R&R report with the same name. (In this example SERR1200.)

2. create a blank report. the master table will be \sera\data\parts.dbf.

3. go to menu option database – master table and fill the index with \sera\data\pagroup.ntx, and put data type to character.

4. go to menu option database – relations

5. the related from field is pagroup, related table is \sera\data\prtgroup.dbf, and the related index \sera\data\prtgroup.ntx

6. go to menu option calculations – calculated fields

7. the calculated field name is group1, the expression riparam(“ri_1”)

8. create another (new) field.

9. now the calculated field name is group2, the expression riparam(“ri_2”)

10. go to menu option database – query

11. field is pagroup, comparison is greater than or equal to, compared to is group1

12. append a second query

13. field is pagroup, comparison is less than or equal to, compared to is group2

14. go to menu option database – group order, and fill as group field 1 pagroup

15. go to menu option insert – create band line…

16. under option select band: select 1 gh-pagroup

17. click once somewhere in the 1 gh-group – band and than go to menu option insert – band line

18. go again to menu option insert – band line

19. go again to menu option insert – band line

20. go to menu option insert – field. (or just press the <insert> key)

21. place in the record – band the fields panumber and padescr

22. place in the middle line of the 1 gh-pagroup – band the fields pagroup and pgdescr

23. go to menu option file – save as… and save the report under the name \sera\paramet\serr1210.rrw.



23. go to menu option file – save as… and save the report under the name \sera\paramet\serr1210.rrw.

24. exit r&r

 

 

Example 3:           list of stock movements

Create with Sera menu option SERA0310 a program in the SERR series (e.g. SERR1200). Fill the first tab in the extra options menu.

File                                      \sera\data\PARTS
Main index                           \sera\data\PARTS
Search index                        \sera\data\PAABC
Screen text 1                        From part
Screen text 2                        Till part
Date selection                       Mark in the fourth screen.

No other fields have to be filled. Create a R&R report with the same name.  (In this example SERR1200).

1. create a blank report. the master table will be \sera\data\moves.dbf.

2. go to menu option database – master table and fill the index with \sera\data\movepart.ntx, and put data type to character.

3. go to menu option database – relations

4. the related from field is mopart, related table is \sera\data\parts.dbf, and the related index \sera\data\parts.ntx

5. go to menu option calculations – calculated fields

6. the calculated field name is part1, the expression riparam(“ri_1”)

7. create another (new) field.

8. now the calculated field name is part2, the expression riparam(“ri_2”)

9. create another (new) field.

10. now the calculated field name is date1, the expression riparam(“ri_3”)

11. create another (new) field.

12. now the calculated field name is date2, the expression riparam(“ri_4”)

13. go to menu option database – query

14. field is mopart, comparison is greater than or equal to, compared to is part1

15. append a second query

16. field is mopart, comparison is less than or equal to, compared to is part2

17. append a second query

18. field is modate, comparison is greater than or equal to, compared to is date1

19. append a second query

20. field is modate, comparison is less than or equal to, compared to is date2

21. go to menu option database – group order, and fill as group field 1 mopart

22. go to menu option insert – create band line…

23. under option select band: select 1 gh-mopart

24. go again to menu option insert – create band line…

25. under option select band: select 1 gf-mopart

26. double click on the text 1 gh-mopart  in the 1 gh-mopart– band

27. change number to create to 2, and click on ok

28. double click on the text 1 gf-mopart  in the 1 gf-mopart– band and click direct on ok

29. go to menu option calculations – total field…

30. name is motot, type is sum, field is moquant, reset is 1) mopart

31. go to menu option insert – field. (or just press the <insert> key)

32. place in the middle line of the 1 gh-mopart – band the fields panumber and padescr

33. place in the record – band the fields modate,motype, moref, moquant

34. place in the second line of the 1 gf-mopart – band under moquant the field  motot

35. go to menu option file – save as… and save the report under the name \sera\paramet\serr1220.rrw.

36. exit r&r



36. exit r&r
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SERC3010 Invoeren dagboeken variabel

DOEL :

Invoeren van journaalposten in met variabele dagboekcodes in debiteuren, crediteuren en grootboek.

 

 

ALGEMENE INFORMATIE

Zie SERA3010 Invoeren dagboeken (VAST) voor de algemene informatie over het inboeken van journaalposten.

DAGBOEKCODE

Waar bij gebruik van SERA3010 Invoeren dagboeken (VAST) gekozen moet worden uit een tabel met vastgelegde dagboeknamen, worden bij dit
programma eenmalige codes gebruikt. De ingevoerde code blijft alleen bestaan tijdens het invoeren van de dagboeken. Na definitieve verwerking kan een
code overigens wel opnieuw worden gebruikt.

Dit programma kent een 2-tal extra opties:

 

BOEKINGSOORTEN

De boekingsoorten zijn bedoeld om in het grootboekbestand scheiding te kunnen maken tussen verschillende soorten cijfers. Door deze code kunnen de
meeste programma's zowel voor werkelijke cijfers als voor bijvoorbeeld prognosecijfers worden gebruikt. In een aantal overzichten zoals "Resultaat per
Afdeling" worden zowel de werkelijke cijfers gepresenteerd als de prognosecijfers en de afwijking tussen de twee soorten.

1. WERKELIJKE CIJFERS zijn de normale boekingen. Deze soort is de basis voor de meeste overzichten. Werkelijke cijfers kunnen zowel in het
grootboek als in de debiteuren en de crediteuren worden geboekt. De andere soorten kunnen alleen in het grootboek gebruikt worden.

2. PROGNOSES. Op verschillende resultaatoverzichten kunnen deze cijfers als vergelijking met de werkelijke cijfers worden afgedrukt.

3. BUDGETTEN.  Er bestaat geen verschil met de prognose. Er is alleen een extra mogelijkheid om vergelijkingen te maken. Vaak blijft de prognose
gedurende een jaar ongewijzigd, terwijl het budget wordt bijgesteld op basis van het werkelijke resultaat. Zowel de prognose- als de budgetcijfers kunnen
met de kostenverdeelmodule verder worden bewerkt.  Budgetten kunnen overigens ook met programma SERE3610 Invoeren budgetten worden
aangemaakt.

4. VERGELIJKENDE CIJFERS zijn afkomstig uit een vorig boekjaar. Deze cijfers kunnen ook worden aangemaakt met SERA3060 Aanmaken
beginbalans.

 

ACTIECODES

Er zijn drie actiecodes

1. EENMALIGE BOEKING

Normale boekingen in 1 periode.

2. TRANSITORISCHE BOEKING

Vaak zijn aan het eind van een periode niet alle kosten en opbrengsten geboekt, omdat er nog geen factuur is of dat afrekening later plaatsvindt. Meestal
wordt er dan een opstelling gemaakt van al deze posten. De tegenrekening is dan -bijv. 'nog te betalen kosten'. Door deze posten als 'transitorische
boeking' op te nemen, worden de boekingen automatisch teruggedraaid in de volgende periode.

JANUARI Debet Credit  
Telefoon 1000,-  Handmatig

Energie 1500,-  Handmatig

Nog te betalen  2500,- Handmatig

 

FEBRUARI Debet Credit  
Telefoon  1000,- Automatisch

Energie  1500,- Automatisch

Nog te betalen 2500,-  Automatisch



Afrekening telefoon 1050,-  Handmatig

Afrekening energie 1480,-  Handmatig

Crediteuren  2530,- Handmatig

Telefoon 1100,-  Handmatig

Energie 1600,-  Handmatig

Nog te betalen  2700,- Handmatig

 

De rekening telefoonkosten zal het volgende laten zien:

JANUARI

geschatte kosten januari                 1000,- DT

Totaal januari                               1150,- DT

 

FEBRUARI

geschatte kosten januari                 1000,- CR

afrekening januari                           1050,- DT

geschatte kosten februari                1100,- DT

Totaal februari                             1150,- DT

 

 

3. PERIODIEKE BOEKING

Een periodieke boeking wordt gebruikt om terugkerende boekingen in te voeren. Alleen de bedragen voor de eerste periode moeten worden ingevoerd,
waarna het programma de boekingen ook zal maken in de volgende periodes.
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SERC3040 Invoeren inkoopfacturen

DOEL:

Boeken van eenvoudige inkoopfacturen,
 
 
 
BEPERKINGEN
 
Het program werkt alleen bij
 

§  Leveranciers met locale bedrijfsvaluta
§  Facturen die waarbij maar één kostenrekening nodig
§  Wanneer er niet op projecten geboekt moet worden
§  Wanneer de factuurdatum gelijk is aan de boekingsperiode

 
Gebruik A304 voor complexere facturen

 

MOGELIJKHEDEN
 
Het programma is zelf-lerend. Als er een factuur is geboekt op een  leverancier, dan onthoudt het systeem de gebruikte rekening, afdeling en het btw
percentage. Bij een volgende factuur van dezelfde leverancier komt deze informatie weer naar voren. Deze gegevens kunnen ook gewijzigd of vooraf
ingesteld worden met A108.
Elektronische documenten zoals PDF bestanden kunnen worden opgeslagen in de map \sera\mailer\purchase\received. Als C304 wordt geopend komt
er een lijst met documenten. Als een document wordt gekozen (niet verplicht!) wordt het document verplaatst naar \sera\mailer\purchase\posted.  Het
document wordt dan ook omgenummerd naar het nummer van de factuur. Het document kan daarna altijd worden opgehaald met bijv. B321,  B322 en
A320.

NB: let op dat er een backup van \sera\mailer\purchase\posted gemaakt wordt!
 
 
AUTOMATSCH LEZEN VAN PDF FILES
 
Het system kan PDF-bestanden lezen. Ook dat is zelf-lerend en het herkent patronen in PDF-bestanden. In veel gevallen hoeft u na enige tijd zelfs
helemaal geen gegevens meer in te voeren. Voordat de boeking gedaan wordt, kunt u nog wijzigingen aanbrengen, maar het er kan ook volstaan worden
met eenvoudige acceptatie.
 
Deze optie vereis de installatie van een aanvullend programma in de map \sera\mailer\purchase\exe met de naam PDF2TXTOCR
Het kan worden gevonden op download.serasoft.com -> tools -> invoicereader.  We adviseren de hulp van SERA in te roepen bij installatie.
 
 
GOEDKEURINGSPROCEDURE
 
Sera biedt ook een procedure om elektronische facturen voor bijv. kosten goed te keuren.
 
Plaats de facturen in de map \sera\mailer\purchase\[user],  waarbij [user] staat voor de login-naam binnen Sera van de desbetreffende inkoper of
procuratiehouder.
 
Met C307 kan een gebruiker / [USER] de eigen facturen inzien en goedkeuren, waarna ze zichtbaar worden in C304
 
Met C306 wordt een overzicht geboden van alle nog niet goedgekeurde facturen in de organisatie.
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SERC3100 Online aanmanen van debiteuren

DOEL:

Via het scherm opvragen van openstaande posten en toevoegen van klantcommentaar

 

Na een selectie van debiteuren, betaalwijzen en datums, verschijnt een lijst met openstaande posten. Het commentaat van de klant kan tijdens het
bellen worden ingevoerd op het niveau van de klant, een serie openstaande posten of op een individuele post. 
Er zijn opvraagmogelijkheden voor alle openstaande posten, historie van deelbetalingen, factuurdetails etc. Tijdens het bellen kan ook een aanmaning of
rekeningoverzicht worden geprint.
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SERC3110 Invoeren onkostendeclaraties

DOEL:

Invoeren van declaratieformulieren per medewerker.

 

Het programma functioneert vrijwel hetzelfde als SERA3010 Invoeren dagboeken (VAST).
 

Er moet een vast dagboek met de code E- worden aangemaakt. Zie SERB1910 Invoeren vaste dagboeken. Door een medewerkersnummer in te voeren,
worden de ingevoerde posten geboekt onder de dagboekcode E-<personeelsnummer>. 

Het is aan te bevelen dagboek 'E-' te voorzien van een vaste tegenrekening als 'te betalen declaraties'.

Met programma SERC3120 Aanmaken overwerk/declaratie runs, kunnen de ingevoerde declaraties voorzien worden van een runnummer. Per run kan
een rekeningoverzicht worden geprint, waarop ook overuren en eventuele standaard vergoedingen worden geprint.
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SERC3120 Aanmaken overwerk/declaratie runs

DOEL:

Nieuw ingevoerde declaraties, overuren en onkosten worden voorzien van een runnummer.

 

Via de urenadministratie (Zie SERA8110 Muteren uren en SERA9120 Invoeren vergoedingsoorten) en het boeken van journaalposten (Zie SERC3110
Invoeren declaraties) worden details voor een salaris- en kostenafrekening per medewerker verzameld.  

Nieuw ingevoerde gegevens kunnen met dit programma voorzien worden van een runnummer. Met programma SERA8200 kan een overzicht per run
geprint worden.

Met programma SERH8200 Berekenen overuren, worden totaaluren indien nodig gesplitst in normale uren en overuren. Ook worden eventuele vaste
uurvergoedingen berekend. Waarschuwing: De splitsing en berekening kan voor oude periodes opnieuw gedaan worden. Daarbij wordt een eerder
toegekend runnummer verwijderd.
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SERC3210 Wijzigen BTW rekeningen (INKOOP)

DOEL :

Vastleggen van de rekeningen, waarop voor de BTW aangifte relevante gegevens geboekt moeten worden.

De BTW op inkoopfacturen moet per land vaak verschillend geadministreerd worden. Als basis geldt overal, dat door leveranciers in rekening gebrachte
BTW kan worden teruggevorderd. De bedragen worden geboekt op de rekening(en) zoals vastgelegd in de bedrijfsgegevens (zie SERA2110 Invoeren
bedrijven ).

Het kan zijn, dat BTW op ontvangen creditnota's apart geboekt moet worden van die op ontvangen facturen. De afwijkende grootboekrekening kan hier
worden vastgelegd.

Volgens sommige wetsregels moeten er aanvullende boekingen gemaakt worden. Een voorbeeld vormen de Europese regels voor intracommunitaire
leveringen. Op de bijbehorende facturen is geen BTW vermeld. In een aantal landen moet echter op de BTWaangifte een bedrag worden vermeld, dat via
een andere rubriek in mindering wordt gebracht op het te betalen bedrag. Wanneer één of meer 'verleggingsrekeningen' worden ingevuld, kunnen tijdens
het invoeren van facturen dergelijke boekingen worden aangemaakt. (Zie SERA3040 Invoeren inkoopfacturen ).
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SERC3330 Aanmaken BTWboekhouding BELGIE

DOEL :

Verzamelen van omzet- en BTWbedragen over een in te geven periode.

 

 

Dit programma verzamelt de bedragen voor de BTWaangifte volgens de Belgische wetgeving. Met programma C332 kan na berekening een overzicht
worden geprint.

Als basis voor de berekening worden de ontvangen facturen, die met SERA3040 Invoeren inkoopfacturen, zijn ingevoerd gebruikt en de met Sera
aangemaakte verkoopfacturen.
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SERC3340 Aanmaken BTWaangifte

DOEL :

Tellen en vastleggen van alle voor de BTWadministratie en -aangifte belangrijke gegevens per opgegeven periode.

 

Dit programma verzamelt de bedragen voor de BTWaangifte.

Als basis voor de berekening worden de ontvangen facturen, die met SERA3040 Invoeren inkoopfacturen, zijn ingevoerd gebruikt en de met Sera
aangemaakte verkoopfacturen.

De gegevens kunnen worden verzameld over één periode of over een aantal periodes. Het resultaat wordt steeds opgeslagen onder de laatste periode. Bij
het overzicht moet dan ook het 2e ingevoerde nummer worden gekozen.

VERKOOP

In het overzicht worden de omzet- en belastinggegevens uit de verkoopfacturen verzameld en gepresenteerd per omzetrekening.
De bedragen worden nogmaals gepresenteerd per BTWcode. 
Bedragen uit normale facturen worden gescheiden van bedragen uit creditnota's.

EXPORTGEGEVENS

Leveringen aan exportklanten worden per verschillend BTWnummer getotaliseerd. Binnen Europa dienen deze gegevens als intracommunitaire leveringen
te worden aangegeven. De BTWnummers worden opgehaald uit het klantenbestand.

INKOOP

De grootboekrekeningen met betrekking tot de BTW op inkoopfacturen worden getoond. Deze rekeningen zijn vastgelegd met programma SERA2110
Invoeren bedrijven en met SERC3210 Wijzigen BTW rekeningen (INKOOP).

CONTROLE MET GROOTBOEK

De rekeningen gebruikt bij verkoop en inkoop worden vergeleken met het grootboek. Eventuele afwijkingen worden gesignaleerd. Deze afwijkingen
kunnen ontstaan zijn, doordat er handmatig op de desbetreffende rekeningen is geboekt. 
Het is uiteraard aan de gebruiker zelf om deze verschillen te analyseren en / of te verklaren bij een eventuele belastingcontrole.
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SERC3410 Printen acceptgiro

DOEL:

Printen van acceptgiro of andere incassomiddelen voor geselecteerde facturen.

 

 

Geselecteerde factuurreeksen met een bepaalde betaalwijze, worden verzameld en geprint via een variabel formulier \SERA\PARAMET\ACCEPT.TXT  De
te gebruiken variabelen zijn gelijk aan die van de factuurlay-out. Zie het handboek variabele formulieren, varforms.doc.
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SERC3470 Wijzigen goederenontvangststatus

DOEL:

Correctie van de status van een goederenontvangst.

 

 

Zodra een ontvangstmelding voor goederen of kosten wordt ingevoerd, wordt de bijbehorende voorraad- of kostenrekening gedebiteerd. De rekening 'nog
te ontvangen facturen' wordt voor hetzelfde bedrag gecrediteerd.

Zie programma SERA3040 Invoeren inkoopfacturen, voor een volledig overzicht van alle handelingen en boekingen m.b.t. goederenontvangsten en
eventuele correcties.

Om verschillende redenen kan het nodig zijn de betaalverplichting te wijzigen. Het kan zijn dat:

-de factuur foutief geboekt is.
-er om enige reden geen factuur meer verwacht wordt
-een ten onrechte afgesloten ontvangst toch nog betaald moet worden
-de goederen achteraf toch nog afgekeurd werden
-de leverancier vervangende goederen heeft gestu urd en de ene ontvangst met de andere moet worden gecompenseerd.

Zodra het nog betalen bedrag gewijzigd wordt, zal de rekening 'nog te ontvangen facturen' gewijzigd worden. Er moet uiteraard ook een tegenboeking
gemaakt worden. De tegenrekening moet afhankelijk van de reden, waarom de correctie plaatsvindt, worden ingevoerd. Bijvoorbeeld:

Bijzondere baten
Retouren

Vaak is ook correctie nodig, omdat een inkoopfactuur direct op een kostenrekening is geboekt, terwijl er bij de ontvangstmelding al hetzelfde gebeurde:

 

                                                                DT                                   CR

Ontvangstmelding             

Kosten                                                     1000,-

Nog te ontvangen facturen                                                                 1000,-

 

Foutief geboekte factuur

Kosten                                                     1000,-

Crediteuren                                                                                      1000,-

 

Uit te voeren correctie door openstaand aantal te verminderen

Nog te ontvangen facturen                         1000,-

Kosten                                                                                            1000,-

 

In dit voorbeeld is de tegenrekening dus de desbetreffende kostenrekening.

 

DAGBOEKCODE

De boekingen worden aangemaakt onder de dagboekcode 'GRN*'.

 

 

ZIE OOK:



SERA6470 Wijzigen ontvangsten van kostenregels
SERC8240 Onderhoud gereedmelden (m.b.t. onderhoud door derden)
SERA3460 Overzicht nog te ontvangen facturen
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SERC3810 Boeken onderhanden werk productie

DOEL :

Tellen en financieel verwerken van alle onderhanden werk uit de productie en reparatie.

 

 

Het programma selecteert de werkorders, projecten en reparatieorders, die nog niet waren opgeschoond aan het eind van de ingegeven periode.

Alle kosten en opbrengsten, die op de orders waren geboekt voor het einde van de geselecteerde periode worden geteld en geboekt in het grootboek. Het
programma kan onbeperkt herhaald worden, omdat uitsluitend de verschillen t.a.v. eerdere boekingen verwerkt worden. De voorgaande periode wordt
omgekeerd, waardoor per saldo de mutatie in het onderhanden werk wordt geboekt:

 

Periode                 Onderhanden werk            Dagboek

 

01                            +10.000,-                               WIP-W 

02                            - 10.000,-                               WIP-W<

                                +11.000,-                               WIP-W

                               +  1.000,-

 03                           - 11.000,-                               WIP-W<

                                +  9.500,-                               WIP-W

                                -   1.500,-                               

Cumulatief                +  9.500,-

 

De boekingen vinden plaats op de rekeningen uit de artikelgroepen. Zie SERA2160 Wijzigen artikelgroepen (financieel).

 

UREN OF GEREEDMELDINGEN

Het onderhanden werk kan op verschillende manieren gewaardeerd worden: 

De kostprijs van WERKELIJK bestede uren kan worden geboekt. Het gevaar bestaat, dat eventuele inefficiency (te veel bestede uren) ten onrechte wordt
meegewaardeerd in het onderhanden werk.

Of

De waarde van de gereedmeldingen wordt opgenomen. Bewerkingen worden tegen een voorcalculatietarief opgenomen in een werkorder of een project.
Zodra een deel van een bewerking gereed is, wordt het evenredige deel als onderhanden werk opgenomen. (Zie SERA8530 Bewerkingen gereedmelden ).
Deze waarderingsmethode kan alleen toegepast worden wanneer er met voorcalculatie en gereedmeldingen wordt gewerkt. Ongeplande uren worden niet
gewaardeerd.

 

TUSSENRESULTAAT OP LANGLOPENDE PROJECTEN

Zolang een project of order niet is opgeschoond, blijft het totale resultaat als onderhanden werk opgenomen worden. In de verlies- en winstrekening komt
dus geen tussentijds resultaat. Door via een journaalpost tussentijds een resultaat te nemen, kan de onderhanden werk positie beïnvloed worden:

Gebruikte materialen                                          250.000,-
Uren                                                                 300.000,-
Directe boekingen uit grootboek                          100.000,-
Reeds gefactureerd                                            400.000,-  CR
Onderhanden werk                                             250.000,-



Wanneer er tussentijds al een positief resultaat moet worden genomen, kan de volgende boeking worden gemaakt:

Nog te factureren                                         75.000,-

Tussenresultaat lopende projecten                                     75.000,-
 

De boeking moet worden teruggedraaid, zodra het project volledig is gefactureerd. Zorg ervoor dat beide rekeningen NIET ordergebonden zijn, anders
worden er ook op de tussentijdse boeking weer onderhanden werk correcties gegenereerd.

 

De keus is overigens alleen relevant voor werkorders en projecten. Bij reparaties worden altijd de bestede uren geteld.
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SERC5010 Invoeren offertes

 

DOEL :

Vastleggen en printen van offertes onder vermelding van artikelnummers, aantallen en prijzen.

 

TOEPASSINGSGEBIED

Dit programma kan gebruikt worden voor offrering van handelsproducten of van eenvoudige projecten, waarbij ook wat installatiewerkzaamheden nodig
zijn. In programma, SERB5110 Invoeren orders, wordt een volledig overzicht gegeven van de verschillende methodes om offertes, orders en facturen te
verwerken.

 

BASISGEGEVENS

 

KLANT / PROSPECT

Een offerte kan zowel aan een klant als een prospect gestuurd worden. Bij klanten vindt credietcontrole plaats.

 

CREDIETCONTROLE

Tijdens invoer van een offerte vindt controle plaats op de ouderdom en de omvang van de openstaande posten. Wanneer het crediet onvoldoende is, kan
de offerte overigens wel ingevoerd worden.

KORTING BIJ SNELLE BETALING

Deze gegevens worden opgehaald uit de bedrijfsgegevens (zie SERA0810 Wijzigen bedrijfsgegevens). Het percentage en de betaaltermijn is uitsluitend
bedoeld als vastlegging van overeengekomen voorwaarden. Er wordt verder niet mee gerekend. Ook worden er geen boekingen aangemaakt.

STUKLIJSTNIVEAU

Wanneer er met stuklijsten wordt gewerkt, kan het voorkomen, dat er teveel onderliggende details worden afgedrukt op de offerte. Met behulp van de
waarde, die wordt ingevuld op het stuklijstniveau, kan het aantal te printen details beperkt worden. De detailinformatie blijft echter wel gewoon bewaard.
Op de zoeklijsten worden wel alle details geprint.

DOCUMENTEN

Het systeem controleert of er artikelen zijn waaraan commerciële documenten zijn gekoppeld. Als er een of meer documenten worden gevonden zal het
systeem om een bevestiging vragen en indien mogelijk de documenten met de offerte meeprinten. Zie ook SERA2510 Invoeren artikelen .

DETAILREGELS

 

ARTIKEL

In dit type regel worden artikelnummer, levertijd, aantal en prijs vastgelegd. De standaard kortingsregels worden gevolgd. Zie SERA2910 Invoeren korting
per klant . Via de rechten per gebruiker en de artikelgroepen, (Zie SERA2410 Invoeren artikelgroepen ) kan geregeld worden of tijdens de invoer een
korting of een verkoopprijs gewijzigd mag worden of niet. Wanneer een inkoopartikel of een eigen product wordt ingevoerd, wordt er 1 offerteregel
aangemaakt, ook al zou het eigen product uit tal van onderdelen bestaan. Wanneer een samengesteld artikel (KIT) wordt ingevoerd, zullen alle
samenstellende onderdelen tot max. 7 niveaus diep in de offerte worden opgenomen. Alleen het hoofdartikel en de opties uit de stuklijsten hebben een
eigen verkoopprijs. (Zie SERA2510 Invoeren artikelen en SERA1710 Invoeren stuklijsten , voor meer informatie over samengestelde artik

 

TEKST

Er kunnen losse tekstregels worden toegevoegd of wijzigbare blokken standaardtekst. Veelgebruikte teksten kunnen worden vastgelegd met programma
SERA0910 Invoeren standaardteksten.

 

KOSTEN

Kostenregels worden gerelateerd aan een artikelgroep. De omzetrekening uit de artikelgroep wordt opgehaald tijdens de financiële verwerking. Door het
aantal negatief in te geven wordt een creditering gemaakt. De kostprijs die moet worden ingevoerd wordt uitsluitend gebruikt in de verkoopstatistiek. Er



wordt geen financiële boeking van gemaakt.

 

1-MALIGE KIT

Met deze optie kan éénmalig een samengesteld artikel worden aangemaakt. Dit kan zinvol zijn als er een prijs is afgesproken voor een artikel, waarbij
voor diezelfde prijs ook nog wat accessoires moeten worden geleverd. Deze optie kan ook gebruikt worden om een bestaande stuklijst éénmalig te
modificeren. Tijdens het invoeren /wijzigen van de stuklijst moet het aantal horende bij 1 hoofdartikel worden ingevoerd. Bij het afsluiten wordt om het
aantal hoofdartikelen gevraagd.

 

KEUZE -KIT

Een keuzekit wordt samengesteld door tijdens de invoer een aantal vragen te beantwoorden. De vragen worden gegenereerd vanuit 1 of meer stuklijsten.
Een voorbeeld van een computer, die op wens van de klant wordt samengesteld zal één en ander duidelijk maken:

Stuklijst 1 - Computer op maat gemaakt (samengesteld artikel)

1 x Basiscomputer zonder processor Verplicht
1 x Lijst met processoren Verplicht
1 x Lijst met harddisks Optie
1 x Beeldscherm Optie
1 x Muis Verplicht
1 x Toetsenbord Verplicht

Stuklijst 2 - Lijst met processoren (samengesteld artikel)

1 x Intel
1 x AMD
1 x Cyrix

Stuklijst 3 - Lijst met harddisks (samengesteld artikel)

1 x 20 Gb
1 x 40 Gb
1 x 80 Gb

RESULTAAT:

1. Wanneer nu 'De computer op maat gemaakt' als hoofdartikel wordt ingevoerd, zal het programma vragen, welke processor gewenst is.
2. Daarna wordt gevraagd of er een harddisk nodig is, en zo ja welke? (in de stuklijst is de lijst van harddisks als OPTIE aangegeven!)
3. Als derde wordt gevraagd of er een beeldscherm moet worden geleverd.

De behuizing, het toetsenbord en de muis zijn al toegevoegd, omdat deze onderdelen verplicht zijn.

Het programma berekent automatisch de prijs van het op maat gemaakte artikel.

PRIJSAANVRAGEN

Soms vraagt de klant een offerte voor een artikel, dat nog niet bekend is, of waarvan de laatste prijsinformatie verouderd is. Er kan dan een prijsaanvraag
naar de inkoopafdeling worden gestuurd. Bij niet bestaande artikelen wordt dan een code gegenereerd bestaande uit een "?" en een volgnummer. Onder
dit nummer worden de antwoorden van de leveranciers opgeslagen in de prijscatalogus. Als een offerte order wordt, wijzigt de voorlopige code in een
permanent artikelnummer. Als de offerte wordt opgeschoond verdwijnt ook het voorlopige nummer uit alle bestanden. Zie SERE5610 , 'Versturen
prijsaanvragen naar leveranciers'

 

UITSLUITEND PRIJSOPGAVEN

Deze optie kan gebruikt worden om prijzen aan te bieden aan een klant. Wanneer overeenstemming is bereikt, kunnen met C506 de prijzen worden
vastgelegd in de kortingen / prijzen tabel. 

 

KOPPELING MET RELATIE-INFORMATIE

Wanneer in SERI1710 , 'Invoeren verkooproutes' een route met de code 'QUOT', wordt aangemaakt, worden de offertes gekoppeld aan het
relatieinformatiesysteem.  Er wordt dan een planning gemaakt volgens deze route voor het nabellen of eventueel bezoeken van de relatie. Wanneer de
offerte order wordt of wanneer de offerte wordt verwijderd, wordt de planning ook aangepast.
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SERC5070 Offerte wordt order

DOEL :

Overbrengen van een offerte naar het orderbestand met eventuele wijziging van details.

 

Een bestaande offerte kan worden geopend, waarna dezelfde mogelijkheden om details te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen beschikbaar zijn als
bij SERC5070 Offerte wordt order.

Zodra de offerte de definitief is, kunnen de gegevens worden gekopieerd naar een handelsorder (SERB5110 Invoeren orders ) of naar een project
(SERB8610 Invoeren projecten ).

Als de offerte gericht was aan een prospect, moet deze overigens inmiddels wel als klant bekend zijn.

Wanneer de offerte wordt gewijzigd in een handelsorder kan er bij voldoende voorraad, direct een zoeklijst worden geprint. Wanneer dit niet gebeurt,
wordt de order als backorder opgeslagen, waarbij uitlevering in een later stadium plaatsvindt.
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SERC5110 Invoeren offerteredenen

DOEL:

Vastleggen van codes waaraan statistiek m.b.t. offerteafloop wordt gekoppeld.
 

 

Een offerte kan order worden, of kan om verschillende redenen geen succes hebben. Wanneer een offerte vervalt (verwijderd wordt), wordt de reden in een
statistiek bijgehouden. Per situatie kan een code worden ingevoerd.

Wanneer een offerte order is geworden, wordt automatisch de standaardcode "ORDR" gebruikt om de afloop te registreren.

Voorbeelden van andere codes zijn:

-Aanschaf uitgesteld
-Prijs te hoog
-Levertijd te lang

De codes worden o.a. gebruikt bij de programma's:

SERC5080 Verwijderen offertes
SERC5530 Overzicht offertes per rayon
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SERC5210 Wijzigen orders

DOEL:

Wijzigen of verwijderen van reeds ingevoerde verkooporders, (backorders).

 

 

Orderregels die toegewezen zijn kunnen niet verwijderd of gewijzigd worden. De toegewezen voorraad moet eerst weer vrijgegeven worden met
SERA5340 Verminderen toewijzingen, in geval er nog geen zoeklijst is geprint en met SERA5320 Bevestigen verzending / factureren, wanneer er al wel
een lijst is geprint.

Wanneer de order wordt verminderd of verwijderd, wordt daarvan een record opgeslagen. Dit overzicht is te printen met SERA5290 Overzicht verwijderde
orders. Door parameter REASON.PAR (SERA0830 Parameter instellingen) in te schakelen, moet de gebruiker extra commentaar toevoegen.
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SERC6660 Berekenen minimumvoorraad-advies

DOEL:

Op basis van historie, wegingsfactoren per periode en trends berekenen van de benodigde minimumvoorraad, de bestelgrootte per artikel en de forecast.

 

Per maand (periode) kan een wegingsfactor worden ingegeven. Als de meest recente maanden belangrijker zijn, omdat ze beter weergeven hoe de
verkoop zich ontwikkelt, dan moeten deze een zwaardere weging krijgen. Is dat niet het geval, dan kunnen alle maanden even zwaar gewogen worden:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

of

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

VOORBEELD

Maand Verbruik weging Berekening Totaal
1 100 1 100*(1/30) 3.33
2 100 1 100*(1/30) 3.33
3 100 1 100*(1/30) 3.33
4 100 2 100*(2/30) 6.67
5 150 2 150*(2/30) 10
6 150 2 150*(2/30) 10
7 150 3 150*(3/30) 15
8 200 3 200*(3/30) 20
9 200 3 200*(3/30) 20
10 200 4 200*(4/30) 26.67
11 150 4 150*(4/30) 20
12 100 4 100*(4/30) 13.33
  30  152

Op basis van de factoren zal de verbruiksverwachting voor de volgende maand 152 stuks zijn. De minimumvoorraad wordt berekend aan de hand van
deze verwachting en van de levertijd van de leverancier. Als de levertijd 15 dagen is zal de minimumvoorraad 76 zijn. (152 * 1/2 maand.) Bij een levertijd
van 60 dagen zal de minimumvoorraad 304 zijn. (152 * 2 maanden).

Omdat per maand het aandeel in het TOTAAL van de wegingsfactoren wordt meegenomen in de berekening (in het voorbeeld is dat totaal 30), maakt het
niet uit hoe groot de wegingsfactoren afzonderlijk zijn. Het mogen procenten zijn, zoals 50, 75 , 100% of getallen zoals 1,2,3 etc.

De maandnummering heeft betrekking op de RELATIEVE maand t.o.v. de huidige maand. Maand 12 betekent dus NIET december, maar de vorige
maand t.o.v. de huidige datum. Maand 1 betekent dus de maand van 1 jaar geleden.

Bij nieuwe artikelen wordt alleen de periodes vanaf het eerste gebruik gemeten.

Het verbruik wordt gemeten aan de hand van de GEWENSTE verbruiksdatum. Verkoop- en productiebehoeftes ouder dan de lopende maand worden ook
in de berekening opgenomen.

 

Een veiligheidspercentage vergroot het gevonden minimum.  

Er kan ook nog een groei (of afname) verwachtingspercentage worden ingegeven, op basis waarvan het minimum en de forecast verder wordt
gecorrigeerd. Het groeipercentage geldt de volgende 6 maanden.

De maximum en minimum bedragen geven begrenzingen aan waardoor er niet in te kleine maar ook niet in te grote hoeveelheden besteld wordt. 

Bij de berekening is ook van belang hoeveel klanten het product moeten hebben gekocht. Wanneer er maar 1 klant is geweest, kan het beter zijn om de
voorraad niet zelf te beheren, maar op verzoek van de klant gericht in te kopen. In dat geval moet het aantal klanten minimaal 2 zijn.

De kosten per bestelling zijn de alle kosten verbonden aan bestellen, het versturen van de inkooporder, het inboeken van de ontvangst, de
inkoopfactuur, en het maken en verwerken van een betaling.

De kosten van rente, opslag en overhead worden ingegeven als een percentage van de voorraadwaarde. In de kosten moeten ook posten als
reserveringen voor incourante voorraad, risico van beschadiging etc. worden meegenomen.

Het percentage dient op jaarbasis te worden berekend.

Minimum besparingspercentage



Het gebruik per dag wordt berekend op basis van de gecalculeerde minimumvoorraad.  

Het programma bepaalt bij welke bestelhoeveelheid de kosten van rente, opslag en overhead groter worden dan de bestelkosten. Het breekpunt bepaalt
dan de bestelgrootte. Bij het naderen van het breekpunt zijn de voordelen van het bestellen van grote aantal slechts beperkt. Wanneer het voordeel niet
groter is dan het minimumpercentage stopt de berekening. Daarmee wordt voorkomen, dat onnodig grote aantallen tegelijk worden besteld.

 

Voorbeeld:

 

Verbruik per dag                                     10 stuks

Kosten van bestellen                               50 Euro

Kosten van rente,opslag overhead            30% per jaar

Prijs per stuk                                         10 Euro

Prijs bij afname 100 stuks                         7 Euro

Minimumbesparing                                   2 %

 

De kosten van rente, opslag en overhead worden berekend over de gemiddeld aanwezig voorraad. Dit is de helft van het bestelaantal. Deze kosten zijn
per dag 1 Eurocent   (10 Euro / 300 dagen * 30 %).

 

Aantal Inkoopprijs
per stuk

Bestel-
kosten

Per stuk

Gemidd.

Voorraad

Aantal
dagen

Voorraad

Rente

Opslag

Overhead

Rente

Opslag

Overh./st.

Totaal per stuk

10 10.00 4.000 5 1 0.05 0.005 14.005
100 7.00 0.400 50 10 5.00 0.050 7.450
500 7.00 0.080 250 50 125.00 0.250 7.330
550 7.00 0.072 275 55 151.25 0.182 7.240

 

Het programma rekent met stappen ter grootte van de besteltoename uit het artikelbestand. Bovendien wordt rekening gehouden met eventuele
kwantumkortingen uit de prijslijst per leverancier.

Hoewel het goedkoper is om 550 stuks in plaats van 500 stuks in te kopen is de besparing te klein (<2%) om nog verder te rekenen. De bestelgrootte
wordt geadviseerd op 500 stuks.

 

Programma's met betrekking tot minimumvoorraadberekening zijn:

Enter / create minimum stock calculation rules                      -                  util7810
Delete minimum stock calculation rules                                 -                  util7830
Enter / change minimum stock exeptions per part                  -                   util7850

Daarna kan het advies berekend worden met: 

Create minimum advice                                                         -                serc6660

Het advies kan gecontroleerd en eventueel gewijzigd worden met:

Adjust advices                                                                     -                 serc6670

 

Magazijngroepen

Magazijnen kunnen worden ingedeeld in groepen.  Deze optie kan zinvol zijn, wanneer voorraden fysiek gescheiden zijn. In dat geval is er waarschijnlijk
ook behoefte aan gescheiden minima en bestelsystemen.  Zie SERB1810  Invoeren magazijngroepen.  De minimumvoorraad uit het artikelbestand geldt
dan voor het TOTAAL van het bedrijf.

Aparte minimumvoorraden kunnen worden ingegeven met  SERB1850  Invoeren minimumvoorraad per magazijngroep. 

Tenzij anders aangegeven is een magazijn ingedeeld in de (standaard) magazijngroep '00'.  Voor deze groep geldt dat de minimumvoorraad gelijk is aan
het minimum uit het artikelbestand verminderd met de minima uit de andere magazijngroepen. Voor magazijngroep '00' kan dus geen aparte
minimumvoorraad worden ingegeven.  Wanneer het bedrijfsminimum wordt aangepast, worden eventuele groepsminima evenredig meeveranderd.



 

ZIE OOK:

SERA9210  Aanmaken forecast master plan  (Gebruikt bij MRP)
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SERC8010 Invoeren productiemiddelen

DOEL :

Vastleggen van de in het bedrijf aanwezige machines, apparatuur, gebouwen etc. t.b.v. de onderhoudsmodule.

 

TOEPASSING

De module kan zowel voor het onderhoud van eigen productiemiddelen als die van klanten gebruikt worden. Via contracten (zie ) kan een productiemiddel
ook voor langere tijd aan klanten geleased worden inclusief onderhoud.

Verschillende soorten onderhoud worden in een instructiebestand vastgelegd. Door één of meer soorten onderhoud aan een productiemiddel te koppelen,
kan een planning gemaakt worden. Door de bewerkingen gereed te melden, ontstaat een onderhoudshistorie per productiemiddel. De kosten van
onderhoud in de vorm van uren, externe facturen en gebruikte materialen worden daarbij ook geregistreerd.

NUMMERING

De productiemiddelen worden in hetzelfde bestand als de vaste activa opgeslagen. (Zie SERC8300 Invoeren vaste activa ). Hetzelfde gegeven kan
daardoor zowel voor financiële als voor technische doeleinden worden gebruikt. In één kunnen dan afschrijvingen, onderhoudskosten en eventuele
opbrengsten worden getoond. Er kan overigens ook een scheiding worden aangebracht, waardoor de financiële gegevens verborgen blijven van de
onderhoudsmodule. 
Nummers beginnend met een "F" zijn dan gereserveerd voor vaste activa. Productiemiddelen die niet interessant zijn in financieel opzicht moeten dan
met een "T" beginnen. Door de parameter \sera\paramet\fintech.par aan te maken, worden deze nummers NIET in de onderhoudsmodule getoond. Zie
SERA0830 Parameter instellingen.

TELLERSTAND / DATUM IN GEBRUIK

Het onderhoud kan gepland worden op basis van tijd en / of gebruik. Bij een auto kan de instructie luiden: olie verversen iedere 25.000 Km of ieder half
jaar. Door in het productiemiddel een tellerstand op te nemen en in de onderhoudshistorie een datum en een laatste tellerstand, kan het
planningsprogramma bepalen aan welk van de 2 criteria tenminste is voldaan om een volgende onderhoudsbeurt te plannen.

ZIE OOK:

Voor de inrichting van de onderhoudsmodule:

SERC8810 Invoeren instructies 
SERC8910 Toevoegen instructies aan prod.middel.
Optioneel:
SERC8710 Invoeren gereedschappen
SERC8760 Invoeren koppelingen gereedschappen

Voor het boeken van kosten:

SERA8110 Muteren uren
SERC8640 Uitgeven materiaal aan onderhoud
SERA3010 Invoeren dagboeken (VAST)
SERA6510 Invoeren inkooporders
SERC8240 Onderhoud gereedmelden
SERC8320 Afschrijven vaste activa

Voor verhuur van productiemiddelen en onderhoud voor derden:

SERC8110 Invoeren contracten
SERC8160 Factureren contracten
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SERC8030 Verwijderen productiemiddelen / activa

DOEL:

Verwijderen van productiemiddelen uit zowel de onderhoud-, verhuur- en vaste activamodule.

 

 

Dit programma wordt zowel voor de vaste activamodule als voor de onderhoudsmodule gebruikt. Wanneer bedrijfsmiddel wordt verwijderd, controleert het
programma of er afschrijvingen of andere financiële boekingen hebben plaatsgevonden. Wanneer dit het geval is, wordt een aantal bedragen geboekt:

Voorbeeld:

Een machine heeft oorspronkelijk 100.000,- gekost.
Er is voor 60.000,- afgeschreven.
De balansrekening voor aanschaf van machines is 0100.
De balansrekening voor afschrijving is 0200.

Het programma boekt dan :

0100     aanschaf machines                                                         100.000 CR
0200     afschrijving                                     60.000 DT
?          desinvesteringen                             40.000 DT

Om de laatste rekening zal het programma vragen. De boeking van deze rekening zal tegenover een eventuele opbrengst bij verkoop of inruil komen te
staan. Het verschil is boekwinst of -verlies.

N.B. Reeds geboekte afschrijvingen in het resultaat worden dus niet teruggedraaid. Het is dan ook belangrijk desinvesteringen tijdig in het systeem aan
te geven, voordat een nieuwe termijn ten onrechte wordt afgeschreven.
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SERC8220 Wijzigen tellerstanden

DOEL :

Vastleggen van eventuele tellerstanden van productiemiddelen. Deze stand kan nodig zijn om het komende onderhoud goed te plannen.

 

LET OP:

Eerst alle reeds uitgevoerde onderhoud gereedmelden. Tijdens het gereedmelden wordt om een tellerstand gevraagd, bij die productiemiddelen waar dat
relevant is. Om fouten te voorkomen kent het programma om gereedmeldingen te registreren, een blokkering tegen tellerstanden, die lager zijn dan de
laatst bekende stand uit het productiemiddel.
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SERC8240 Onderhoud gereedmelden

DOEL :

Gereedmelden van onderhoudsopdracht en bijwerken van de onderhoudshistorie.

 

 

Technische informatie

WERKELIJKE DATUM

Bij een volgende planning wordt uitgegaan van de datum waarop werkelijk het laatste onderhoud is gedaan, en dus niet van de datum waarop het
onderhoud was gepland.

TELLERSTAND

Indien het productiemiddel een teller kent, moet de tellerstand genoteerd worden.

STATUS

Met een cijfer op een schaal van 1 tot 10 (slecht - uitstekend) moet worden aangegeven, hoe de toestand van het productiemiddel was, vóórdat aan het
onderhoud werd begonnen. Wanneer uit de onderhoudshistorie blijkt dat er vaak lage cijfers zijn gegeven, moet de onderhoudsfrequentie worden
opgevoerd. Het kan echter ook zijn, dat onderhoud minder frequent nodig is.

Financiële mutaties

Bij het gereedmelden van onderhoud wordt ook een aantal financiële boekingen gemaakt. De boekingen zijn afhankelijk van de ingevoerde gegevens:

AFDELING

De afdeling, die de werkzaamheden heeft uitgevoerd, wordt gecrediteerd voor de kosten van die werkzaamheden. De kosten worden doorbelast aan de
afdeling, die het productiemiddel beheert.

UREN DOOR TE BELASTEN

In de onderhoudsinstructie kan een vastgesteld aantal uren zijn opgenomen. De werkelijk bestede tijd kan daarvan afwijken. Afhankelijk van de
bedrijfsprocedures kan het vaste aantal uren of de werkelijke uren worden doorbelast.

LEVERANCIER

Onderhoud kan ook door derden zijn gedaan. In dat geval wordt er een boeking gemaakt op de rekening 'nog te ontvangen facturen'.

                                                                    DT                              CR

Kosten van onderhoud                                   500,-

Nog te ontvangen facturen                                                                500,-

Zie de programma's SERA6710 Inboeken goederenontvangsten en SERA3040 Invoeren inkoopfacturen voor meer informatie over deze methode van
boeken.
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SERC8290 Plannen komende onderhoud

DOEL:

Berekenen van de onderhoudsplanning.

De onderhoudsfrequentie, het laatst bekende onderhoud en de laatst bekende tellerstand vormen de basis om een nieuwe onderhoudsdatum te
berekenen.

Wanneer een algemene onderhoudsinstructie aan een productiemiddel wordt gekoppeld, moet worden aangeven hoeveel dagen onderhoud mag afwijken
van de optimale datum. Door een afwijking toe te staan zal het programma proberen om verschillende soorten onderhoud zoveel mogelijk te combineren
op dezelfde dag.

De onderhoudsopdrachten zijn als variabel formulier te printen. Zie het handboek varforms.doc.
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SERC8300 Invoeren vaste activa

DOEL:

Vastleggen van alle investeringen, bedragen, grootboekrekeningen en afschrijvingsmethoden. Eventueel boeken van het aanschafbedrag.

 

 

Vaste activa wordt vastgelegd in hetzelfde bestand, dat ook gebruik wordt voor de onderhoudsmodule. De in de activa module financiële ingevoerde
gegevens blijven vertrouwelijk, en zijn niet beschikbaar voor gebruikers, die geen toegang hebben tot de vaste activa module.

Een volledige scheiding van gegevens kan worden bereikt door financiële activa een nummer te geven beginnend met een "F" en technische
bedrijfsmiddelen een nummer met een "T". De F-nummers kunnen niet benaderd worden vanuit de onderhoudsmodule, terwijl de T-nummers niet vanuit
de vaste activa module gevonden kunnen worden. Het is dan nodig de FINTECH-parameter in te schakelen met programma SERA0830 Parameter
instellingen.

HOOFDINVESTERING
Onder dit nummer worden sub-investeringen verzameld. In overzichten wordt per hoofdinvestering een subtotaal gegeven. Deze optie kan zinvol zijn om
bijvoorbeeld de waarde van een gebouw, met alle latere investeringen, vervangingen etc. te geven.

SERIENUMMER
Een serienummer kan ingevoerd worden, maar is niet verplicht.

LEVERANCIER
De leverancier van het bedrijfsmiddel.

AFDELING
De afdeling waartoe het bedrijfsmiddel behoort. Afschrijvingen komen ten laste van deze afdeling. De afdelingscode dient 4 pos. lang te zijn.

PLAATS
De plaats waar het bedrijfsmiddel zich bevindt. Bijv. hal 3, kamer 5, J.Jansen thuis.

NIEUWWAARDE
De nieuwwaarde van het bedrijfsmiddel op het moment van eerste aankoop. In geval van aanschaf van een tweede hands apparaat kan de nieuwwaarde
dus anders zijn dan de aanschafwaarde.

AANSCHAFWAARDE
De aanschafwaarde van het bedrijfsmiddel in de bedrijfsvaluta, ook al is het bedrijfsmiddel in vreemde valuta aangekocht.

BASIS VOOR AFSCHRIJVING
Meestal zal de aanschafwaarde als basis voor afschrijving worden gekozen. De basis voor afschrijving kan echter ook afwijken. Bij een gebouw op eigen
grond wordt de grond niet afgeschreven. Alleen de waarde van de bebouwing vormt de basis voor afschrijving.

MINIMUM RESTWAARDE
Wanneer in deze rubriek een waarde wordt ingevoerd vindt afschrijving totdat deze waarde is bereikt. Deze methode wordt vaak toegepast bij
bedrijfsauto's, waarbij tot een bepaald minimumbedrag wordt afgeschreven. Daarna kan ad hoc de waarde worden bepaald afhankelijk van het gereden
aantal KM's en de conditie van het voertuig.

VERVANGINGSWAARDE
De prijs van een vervangend bedrijfsmiddel. In geval van aanschaf van een tweedehands apparaat kan de nieuwwaarde dus anders zijn dan de
aanschafwaarde.

VERZEKERDE WAARDE
Het verzekerde bedrag zoals in de diverse polissen vermeld.

POLISNUMMER
Het nummer van de polis, welke dit bedrijfsmiddel dekt.



AFSCHRIJVINGMETHODE

Er zijn 2 methodes beschikbaar :

1.LINIAIR
Maandelijks wordt een vast percentage afgeschreven over de basis voor afschrijving, totdat de minimum restwaarde of 0 is bereikt. De
afschrijvingsbedragen blijven dus gelijk.

2.DEGRESSIEF
Maandelijks wordt een vast percentage afgeschreven over de restwaarde, totdat de minimum restwaarde of 0 is bereikt. De afschrijvingsbedragen worden
dus steeds kleiner:

Basis voor afschrijving      :      10.000
Afschrijving  1% per maand   :         100
                                    ------
Restwaarde                           9.900
Afschrijving  1% per maand   :          99
                                    ------
Restwaarde                           9.801
Afschrijving  1% per maand   :          98
                                    ------
Restwaarde                           9.703

etc.

 

AFSCHRIJVINGS % PER JAAR
Het percentage waarmee wordt afgeschreven. Afhankelijk van de gekozen methode, gebeurt dit over de basis voor afschrijving of over de restwaarde,
totdat de minimum restwaarde of 0 is bereikt. Afschrijving gebeurt steeds per maand, zodat het maandelijkse percentage een twaalfde deel van de hier
ingevoerde waarde is.

VANAF PERIODE
Standaard wordt de periode van de datum, waarop het bedrijfsmiddel in gebruik is genomen geboden. Er kan een andere periode worden ingevoerd, bijv.
doordat het effectieve gebruik pas later is begonnen.

EERSTE TERMIJN
De eerste termijn wordt berekend vanuit de zojuist ingevoerde gegevens. Het kan echter voorkomen dat een andere eerste termijn wordt ingevoerd, bijv.
om een reeds eerder gevoerde handmatige administratie nauwkeurig te laten aansluiten bij de door de computer berekende waarde, of wanneer een duur
bedrijfsmiddel pas halverwege een maand in gebruik is genomen.

FINANCIEEL TE BOEKEN VANAF PERIODE:
Het programma berekent op basis van de ingevoerde waardes alle afschrijvingstermijnen met terugwerkende kracht. Op basis daarvan zijn alle
overzichten met terugwerkende kracht te presenteren. Pas met ingang van de hier ingegeven periode worden de afschrijvingen daadwerkelijk in de
boekhouding verwerk. Met name wanneer een handmatige administratie in de computer wordt ingevoerd is deze optie handig. Bij nieuwe bedrijfsmiddelen
zal deze periode gelijk zijn aan de periode, waarin de afschrijving is begonnen.

AFSCHRIJVING BALANS
Op deze grootboekrekening wordt de waardevermindering van het bedrijfsmiddel geboekt. De rekening moet een balansrekening zijn met een classificatie
beginnend met een 0 of 1.

AFSCHRIJVING RESULTAAT
Op deze grootboekrekening worden de afschrijvingskosten geboekt. De rekening moet een resultaatrekening zijn met een classificatie beginnend met
een 2 of hoger.

AANSCHAFWAARDE
Op deze balansrekening wordt de aanschafwaarde geboekt.

TEGENREKENING 
Het is raadzaam een balansrekening met de titel 'Tussenrekening vaste activa' in te voeren en hier te gebruiken. De tegenboeking van de
aanschafwaarde wordt op deze rekening geboekt. Later kan dan de inkoopfactuur of de balanswaarde uit een ander systeem van vaste activa op deze
rekening worden geboekt waardoor het saldo weer nihil wordt.

VOORBEELD 1

Via dit programma geboekte nieuwe aanschaf:

Investeringen in machines                                10.000,- DT
Tussenrekening vaste activa                                                    10.000,- CR

 

Via inkoop geboekt:

Tussenrekening vaste activa                             10.000,- DT
Crediteuren                                                                             10.000,- CR

  

VOORBEELD 2



Via dit programma ingebrachte beginbalans:

Investeringen in machines                                20.000,- DT
Reeds afgeschreven                                                                  11.000,- CR
Tussenrekening vaste activa                                                        9.000,- CR

 

Inbreng oude balansgegevens:

Tussenrekening vaste activa                                9.000,- DT 
Debiteuren
Crediteuren 
Kapitaal 
Etc. 

 

De vaste activa en de gecumuleerde afschrijvingen worden dus niet op de oorspronkelijke rekeningen geboekt maar op de tussenrekening. 
De boekingen worden aangemaakt onder de dagboekcode 'ASSETS'.

HISTORIE

Wanneer een bedrijfsmiddel dat reeds eerder werd gekocht, later wordt ingevoerd, bijv. bij ingebruikname van dit programma, zal het systeem de
afschrijvingshistorie reconstrueren. In een bestand worden de aanschafwaarde en - periode opgenomen en de afschrijvingsbedragen per maand. Daardoor
is het mogelijk de activawaardering op iedere gewenste periode aan te geven.
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SERC8310 Wijzigen vaste activa

DOEL:

Wijzigen van investeringen. Wanneer bedragen zodanig worden gewijzigd, dat de boekwaarde verandert, wordt de bijbehorende financiële boeking
automatisch aangemaakt.

 

 

WIJZIGING VAN FINANCIELE GEGEVENS

Wanneer de waarde van het bedrijfsmiddel of de snelheid of methode van afschrijven wordt gewijzigd zal het programma een herberekening uitvoeren.
Ook wanneer de afdelingscode wordt gewijzigd vindt overboeking plaats.

LET OP dat de 1e termijn niet automatisch wordt aangepast!

Het programma zal in de laatst gebruikte periode een correctieboeking doen. Daarbij worden het oorspronkelijke bedrag en de reeds gedane
afschrijvingen teruggedraaid, terwijl de nieuwe bedragen en de nieuwe afschrijvingen worden geboekt op de juiste afdeling.

ZIE OOK :

SERC8300 Invoeren vaste activa
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SERC8320 Afschrijven vaste activa

DOEL:

Periodiek afschrijven en financieel verwerken volgens de in de vaste activa vastgelegde percentages, bedragen en methoden.

 

PERIODE

Het programma controleert tot welke periode is afgeschreven en komt met de eerst volgende periode. Zijn er echter met terugwerkende kracht
investeringen ingevoerd, waarvan de afschrijvingen nog niet financieel zijn verwerkt, dan kan ook een oudere periode worden ingegeven. Het programma
boekt de afschrijvingen dan alsnog. Bedrijfsmiddelen, waarvan de afschrijving al wel is geboekt worden overgeslagen.

De boekingen worden aangemaakt onder de dagboekcode 'ASSETS'.
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SERC8490 Proefsamenstelling

DOEL:

Controle of voldoende voorraad en capaciteit is, om een eigen product te fabriceren.

 

 

ROUTE

Het product kan op diverse manieren worden gefabriceerd. Afhankelijk van bijvoorbeeld het werkaanbod of de ordergrootte, kan de productiewijze
verschillen. De wisselende stuklijsten kunnen in de verschillende routes worden vastgelegd. Zoals de stuklijst verschillende varianten kan hebben, kan
ook de bewerking op verschillende manieren, routes, plaatsvinden. In de bewerkingsroute wordt aangegeven, welke stuklijstroute bij de geselecteerde
methode hoort . In de bewerkingsroute is ook het optimaal te produceren aantal aangegeven.

LEVERDATUM

Wanneer gebruik wordt gemaakt van capaciteiten zal het programma de vroegst mogelijke leverdatum berekenen. Het is mogelijk eerder een
geadviseerde datum tijdens orderinvoer te overschrijven met een vroegere leverdatum. De consequentie daarvan is echter dat er meer wordt gepland dan
de beschikbare capaciteit. Via overwerk of het wijzigen van andere orders moet dan het tekort worden opgelost. Zie programma SERA9410 Invoeren
capaciteiten, voor een uitgebreidere beschrijving van capaciteiten.

Het programma geeft een overzicht van de benodigde materialen en de eventueel beschikbare voorraad. Een vergelijkbaar overzicht wordt gegeven t.a.v.
de werkzaamheden en beschikbare capaciteit.
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SERC8640 Uitgeven materiaal aan onderhoud

DOEL:

Afboeken van materiaal dat gebruikt is bij onderhoud van productiemiddelen.

Voor het onderhoud van eigen productiemiddelen of van klanten, kan het nodig zijn, dat onderdelen uit de eigen voorraad worden gebruikt. Met behulp van
dit programma worden de onderdelen afgeboekt, en als kosten op de productiemiddel geboekt.

 

ZIE OOK:

SERC8300 Invoeren vaste activa
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SERC8810 Invoeren instructies

DOEL:

Vastleggen van algemene onderhoudsinstructies, later te koppelen aan 1 of meer productiemiddelen.

 

Verschillende soorten onderhoud worden in een instructiebestand vastgelegd. Een instructie bestaat in de basis alleen uit een code en een tekstblok.
Door een algemene instructie aan een productiemiddel te koppelen, worden specifieke gegevens als onderhoudsfrequentie, kosten en tijdsduur
toegevoegd. Deze gegevens kunnen dus per productiemiddel verschillen, terwijl de algemene instructie gelijk blijft.

GEREEDSCHAPPEN

Aan een instructie kunnen ook gereedschappen worden toegevoegd. Dit kan belangrijk zijn, wanneer onderhoud buitende deur moet plaatsvinden, of
wanneer het duur en niet algemeen beschikbaar gereedschap betreft. 
Gereedschappen kunnen tijdens het invoeren van een instructie gekoppeld worden. De koppeling kan ook later gemaakt worden.

ZIE OOK:

SERC8710 Invoeren gereedschappen
SERC8760 Invoeren koppelingen gereedschappen
SERC8910 Toevoegen instructies aan prod.middel.
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SERC8910 Toevoegen instructies aan prod.middel.

DOEL:

Koppelen van onderhoudsinstructies aan 1 of meer productiemiddelen onder vermelding van frequenties, geplande duur of geplande kosten.

 

 

Verschillende soorten onderhoud worden in een instructiebestand vastgelegd.(SERC8810 Invoeren instructies). Een instructie bestaat in de basis alleen
uit een code en een tekstblok. Door een algemene instructie aan een productiemiddel te koppelen, worden specifieke gegevens als
onderhoudsfrequentie, kosten en tijdsduur toegevoegd. Deze gegevens kunnen dus per productiemiddel verschillen, terwijl de algemene instructie gelijk
blijft.

Door één of meer soorten onderhoud aan een productiemiddel te koppelen, kan een planning gemaakt worden. Door de bewerkingen gereed te melden,
ontstaat een onderhoudshistorie per productiemiddel. De kosten van onderhoud in de vorm van uren, externe facturen en gebruikte materialen worden
daarbij ook geregistreerd.

LEVERANCIER

Onderhoud kan intern gebeuren of door een externe leverancier. Bij intern onderhoud wordt geen leveranciersnummer ingevoerd.

FREQUENTIE 1

De frequentie van het onderhoud in kalenderdagen.

FREQUENTIE 2

Het onderhoud kan gepland worden op basis van tijd en / of gebruik. Bij een auto kan de instructie luiden: olie verversen iedere 25.000 Km of ieder half
jaar. Door in het productiemiddel een tellerstand op te nemen en in de onderhoudshistorie een datum en een laatste tellerstand, kan het
planningsprogramma bepalen aan welk van de 2 criteria tenminste is voldaan om een volgende onderhoudsbeurt te plannen. 
Deze rubriek kan alleen van een waarde voorzien worden, wanneer in het productiemiddel (SERC8010 Invoeren productiemiddelen ) een tellereenheid is
opgenomen.

GEPLANDE TIJD

De tijd die nodig is om het onderhoud uit te voeren. Bij programma SERC8240 Onderhoud gereedmelden, kan naar keuze deze tijd tegen het tarief van
de werksoort worden doorbelast of de werkelijk bestede uren.

KOSTEN

De kosten verbonden aan het onderhoud. Wanneer extern onderhoud wordt gereedgemeld, wordt dit bedrag als betaalverplichting aan de leverancier
opgenomen.

DAGEN VROEGER / LATER

De onderhoudsfrequentie, het laatst bekende onderhoud en de laatst bekende tellerstand vormen de basis om een nieuwe optimale onderhoudsdatum te
berekenen. Door een afwijking toe te staan zal programma SERC8290 Plannen komende onderhoud proberen om verschillende soorten onderhoud
zoveel mogelijk te combineren op dezelfde dag.

WERKSOORT

Het tarief uit de werksoort (zie SERA8010 Invoeren werksoorten) wordt gebruikt om de kosten van uren te berekenen.

LAATSTE HISTORIE

Wanneer de onderhoudsmodule voor de eerste keer wordt gevuld, kent het planningsprogramma nog niet automatisch de laatste datum van onderhoud.
Deze moet dus handmatig worden ingevoerd.
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SERD2010 Define workflow statuses
 
PURPOSE
 
Definition of a status in the work flow. A status is used to select and monitor progress on table level, like purchase orders, visits, quotations etc. in
spreadsheets.
 
 
GENERAL
 
In each Sera table there are 2 fields:
WFSTATUS_     the status of the record
WFDATE_         a date as confirmed or entered by the user while changing a status 
When a record is created, like a new sales order or a part, the status is set to ‘0’.  The date is filled with the system date.
By opening a table in an Excel query it is possible to select all new parts or all new sales orders etc. 
 
 
CREATE A NEW STATUS
 
It is possible to create extra statuses for each table in Sera like:
 

Table Status Date
PARTS 0 new added part to be checked 01-01-2017
PARTS 1 drawing and pictures to be approved before 02-02-2017
PARTS 2 ready for production 03-03-2017
ORDHEAD 0 new added sales order 01-01-2017
ORDHEAD 1 to be signed and returned by customer before 02-02-2017
ORDHEAD 2 approved by customer 03-03-2017

 
 
See SERD2020 Change workflow statuses how to change the status of a table. 
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SERD2020 Update workflow statuses
 
PURPOSE
 
Change the status of a table in a workflow process. How to follow the status of a purchase order, a new add parts, a planned customer visit etc.
 
 
GENERAL
 
In each Sera table there are 2 fields:
WFSTATUS_     the status of the record
WFDATE_         a date as confirmed or entered by the user while changing a status 
When a record is created, like a new sales order or a part, the status is set to ‘0’.  The date is filled with the system date.
By opening a table in an Excel query it is possible to select all new parts or all new sales orders etc. 
 
 
 
STATUSES
 
See SERD2010 Create workflow statuses how to create different statuses for a table like PORHEAD (Purchase order),  PARTS, ORDHEAD (Sales orders) etc.
 
 
EXCEL REPORTS
 
Sera doesn’t provide predefined reports on statuses. There are too many options and each customer requirement is different per company and the internal procedures. 
Make a excel sheet (or other query) like
 
SELECT
CONVERT(DATETIME,PORHEAD.PODATE,112) AS 'Date',
PORHEAD.PONUMBER AS 'Order',
SUPPL.SUNAME AS 'Supplier',
PORHEAD.POOWNREF AS 'Reference',
PORHEAD.RECNO AS 'PORHEAD record'
 
FROM
dbo.PORHEAD PORHEAD,dbo.SUPPL SUPPL
 
WHERE
PORHEAD.IS_DELETED = 'N' AND SUPPL.IS_DELETED = 'N' AND PORHEAD.PONUMBER <> 'DELETE' AND PORHEAD.POSUPP=SUPPL.SUNUMBER
AND PORHEAD.WFSTATUS_ <= '0'
 
 
By selecting PORHEAD.WFSTATUS_  <= ‘0’ only new purchase orders are shown. 
 
This will result in a sheet like:

 

Date Order Supplier Reference
PORHEAD
record

 12/09/2017 000158 Alphens.nl BV
START    12-09-
2015 18

14/09/2017 000159 Alphens.nl BV
START    12-09-
2015 19

14/09/2017 000160 GERRITSEN
START    12-09-
2015 20

 
 
 

In SERD2020 the status can be changed. 
 
Just select table PORHEAD and enter the record that is shown in the sheet. 
Add a new status and change the date if the new status need some planning or dead lines.
 
By making a new page in the excel sheet where  “AND PORHEAD.WFSTATUS_ = '1'  is the last line in the query, the sheet will show all approved or confirmed
purchases.
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SERE0110 Invoeren mailcodes

DOEL:

Vastleggen van mailcodes zoals gebruikt bij klanten, prospects en leveranciers om selecties voor mailingen te kunnen maken.

 

 

De codes zijn uitsluitend informatief. Het Sera-pakket werkt er verder niet mee. De code kan gebruikt worden om bijvoorbeeld met een rapportgenerator
selecties uit de bestanden te maken.
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SERE0210 Invoeren selectiecodes

DOEL:

Vastleggen van codes om bij klanten, prospects en leveranciers selecties te kunnen maken.

De codes zijn uitsluitend informatief. Het Sera-pakket werkt er verder niet mee. De code kan gebruikt worden om bijvoorbeeld met een rapportgenerator
selecties uit de bestanden te maken.
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SERE0610 Enter import definitions

PURPOSE

Define export and import scripts.

DESCRIPTION

Choose a template like CUST (for customers) or and existing definition to change.

A list with available fields will apparear. Mark the fields to export or import by addding the Excel column character like A,B,C etc.
Remove a field by filling in '-'. 

You can enter a condition like "> 0" or "= 'FRANCE'" to select specific record .or. to prevent importing wrong line or leave this entry empty.

The default value can be used to fill a field in case it is empty.

NOTE

The Excel columns should not miss a character. The sequence is not important so BCA is allowed but ABD is not allowed because column C is
missing. 

Use the "VIEW" function to key to check this.

ACTUAL EXPORT AND IMPORT

Use E071 to do the actual export and import
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SERE0710 Execute export and import scripts

PURPOSE

Read data from or to a spreadsheet.

DESCRIPTION

Select the definition and enter if you want to export or import.

The export function creates a file called export.dqy in the \sera\ directory. 
If Excels is installed it will open automatically. 

Import can be done from the clipboard. Just select the lines in Excel that you want to import.
There is a limitation on the number of lines that can be imported.
For longer files just save the sheet as TAB-separated .TXT file and import it. 

The system will import the records and check them. The result is shown before actual import.
Make your selection and start the actual import or close E071 without importing the data.



sera     HANDLEIDING                       

SERE2510 Invoeren artikeltabs

DOEL :

Vastleggen van TABS waarbinnen artikelen kunnen worden geclassificeerd.

 

 

De tabs kunnen tot 7 niveau's diep worden vastgelegd. Het is echter niet nodig alle niveau's te gebruiken:

Bijvoorbeeld:

 

COMPUTERS

               PC’S

                          ®      IBM
                                                Type 1
                                                Type 2

                          ®      COMPAQ
                                                Model 1
                                                Model 2

 RANDAPPARATUUR

                Printers

  ®       HP
                    Laser printers
                              .Type 1
                              .Type 2

                                                   Inkjet printers
                                                            .Type 3
                                                            .Type 4

                Beeldschermen
                        ®      17 “
                        ®      25 “

 

SOFTWARE
                Tekstverwerking
                ®      …..
                Spreadsheet

 

Het is mogelijk tabs te verschuiven door het volgnummer te wijzigen. Daardoor is kan eenvoudig een nieuw product in een bestaande structuur toe te
voegen.

Artikelen kunnen later met E252 aan de tabs worden toegevoegd. Het is dan mogelijk om artikelen via tabs te zoeken.

 

 

HTML - catalogus

Aan een tab kunnen html-pagina’s en lay-outs gekoppeld worden. Deze informatie wordt gebruikt, wanneer het artikelbestand wordt weggeschreven als
elektronische catalogus op CD-Rom of als web-informatie.

Zie de separate      HANDLEIDING voor de vervaardiging van deze catalogus.
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SERE2910 Invoeren basis per artikelgroep

DOEL :

Vastleggen van algemene staffelkortingen per artikelgroep.

 

 

Voor artikelen kunnen speciale prijzen gelden voor grotere afnames:

Aantal                     Prijs

1                             100
5                             90
25                            85
100                          80

De prijzen kunnen handmatig worden ingevoerd via Fout! Verwijzingsbron niet gevonden., maar ook worden berekend door kortingspercentage toe te
passen: 

Per artikelgroep moet dan een kortingspercentage worden ingegeven, waarna het systeem voor de artikelen, die binnen de groep vallen de prijzen
berekent. 
Daarbij wordt naar keuze de brutoprijs 1 of 2 uit het artikelbestand als basis gebruikt om de staffelprijzen te calculeren en vast te leggen. 

N.B. Op artikelniveau wordt dus niet met een korting gewerkt, maar met een netto prijs bij bepaalde afnameaantallen.  

Het is mogelijk om per klant of per klantgroep afwijkende percentages te gebruiken. Zie SERE2920.

 
 

ZIE OOK: 

SERA2910  Invoeren korting per klant            (voor een algemene beschrijving van kortingen)

SERA2930  Invoeren korting/prijzen per artikel

SERB2910  Invoeren algemene ordertoeslagen en kortingen

SERA2410  Invoeren artikelgroepen
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SERE2930 Invoeren prijzen per artikel

DOEL :

Vastleggen van staffelprijzen per individueel artikel.

 

 

Voor artikelen kunnen speciale prijzen gelden voor grotere afnames:

Aantal                     Prijs

1                             100
5                              90
25                            85
100                          80

De prijzen kunnen handmatig worden ingevoerd, maar ook worden berekend aan de hand van een algemene rekenregel, die wordt vastgelegd per
artikelgroep. Zie SERE2910 Invoeren basis per artikelgroep.

Met programma SERE2940 kunnen uitzonderingen op klant- of klantgroepniveau worden vastgelegd.

 

ZIE OOK:

SERA2910 Invoeren korting per klant (voor een algemene beschrijving van kortingen)
SERA2930 Invoeren korting/prijzen per artikel
SERB2910 Invoeren algemene ordertoeslagen en kortingen
SERA2410 Invoeren artikelgroepen
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SERE2990 Invoeren eigen artikelnummers van klanten

DOEL:

Vastleggen van eigen artikelnummers van klanten voor vermelding op uitgaande documenten.

 

Het klant-artikelnummer kan worden geprint op offertes, order, facturen etc.

Zie variabele formulieren varforms.doc
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SERE3030 Invoeren doorboekingsopdrachten

DOEL :

Vastlegging van grootboekrekeningen, afdelingscodes etc. waarnaar verzamelingen geheel of gedeeltelijk moeten worden geboekt.

 

Met dit programma wordt vastgelegd wat er doorberekend gaat worden, hoe er doorberekend gaat worden en naar wie erdoorberekend gaat worden.

DAGBOEKCODE

Hier dient het dagboek te worden ingevoerd waarop de doorbelastingen geboekt gaan worden.
Het is verstandig om vooraf een nieuw dagboek te openen zodat posten welke ontstaan zijn d.m.v. doorbelasting makkelijk herkenbaar zijn.

VOLGNUMMER

Het volgnummer van het dagboek

PERCENTAGE / VAST BEDRAG

Er kan een keuze worden gemaakt tussen het doorbelasten van een vast bedrag of een bepaald percentage. Bij een percentage wordt gevraagd om het
verzamelingnummer en worden de gegevens daarvan op het scherm getoond.

BOEKEN NAAR:

BEDRIJF

Het bedrijf waar naar doorbelast moet worden

AFDELING

De afdeling waar naar doorbelast moet worden

REKENING

De rekening waar op geboekt moet worden

BOEKINGSSOORT

Er zijn vier mogelijkheden

1.WERKELIJK

Het door te belasten bedrag wordt als werkelijk bedrag op de afdeling geboekt.

2.PROGNOSE

Het door te belasten bedrag wordt als prognose cijfer op de afdeling geboekt.

3.BUDGET

Het door te belasten bedrag wordt als budget op de afdeling geboekt.

4.VORIG JAAR

Het door te belasten bedrag wordt als (vergelijkend) bedrag op de afdeling geboekt.

OMSCHRIJVING

Hier wordt de omschrijving van de boeking ingegeven zoals "doorbelaste directiekosten"

Zie SERE3010 Invoeren selectieverzamelingen voor een algemene beschrijving.
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SERE3060 Bedragen verzamelen

DOEL :

Verzamelen van bedragen uit de financiële administratie volgens vastgelegde selectiecriteria en bewerkingsformules.

 

 

Met dit programma worden bedragen berekend aan de hand van vastgelegde verzamelingen en formules. Verzamelingen worden berekend op
nummervolgorde van de verzameling. SERA herkent formuleverzamelingen en berekent deze nadat de verzamelingen binnen de formuleverzameling
berekend zijn. 
Als er meerdere formuleverzamelingen zijn of er formuleverzamelingen opgenomen zijn binnen formuleverzamelingen worden deze ook op
nummervolgorde van de formuleverzameling berekend.

PERIODE

De periode waarover de bedragen berekend dienen te worden.

BEREKENINGSDIEPTE

Het getal wat hier ingegeven wordt bepaalt het diepte niveau van de doorbelastingen.

Een voorbeeld:

De afdeling directie wordt voor 10% belast met de kosten van de afdeling administratie. 
De afdeling directie belast iedere afdeling met 10% van haar kosten. Directie en administratie belasten dus elkaar. 
De hoogte van de doorbelasting van de directiekosten aan andere afdelingen wordt dus bepaald door het aantal maal dat de afdelingen directie en
administratie elkaar doorbelasten.

 

Zie SERE3010 Invoeren selectieverzamelingen voor een algemene beschrijving.
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SERE3070 Aanmaken rapporten

DOEL :

Verwerken van verzamelde bedragen in voorgedefinieerde rapporten, die met een tekstverwerker of spreadsheet zijn aangemaakt.

 

Met dit programma kunnen de door SERE3060 verzamelde bedragen verwerkt worden in een financieel rapport. Voordat dit programma opgestart wordt
dient SERE3060 eerst de bedragen te berekenen.
In ieder tekstverwerkingsprogramma kan een lay-out worden gemaakt dmv het aanmaken van een txt-bestand. Door het maken van verschillende txt-
bestanden kan rapportage op verschillende niveaus en vanuit verschillen invalshoeken worden gerealiseerd.
In dit bestand worden de volgende variabelen opgenomen:

-YTD-                     de periode
-YEAR-                  het jaar
-P0010-                  periode totaal van verzameling 0010
-C0010-                  cumulatief totaal van verzameling 0010

N.B. Let op het '-' teken voor en na een variabele.

De bestanden moeten worden weggeschreven naar de directory \SERA\PARAMET

BRONBESTAND

Hier wordt de naam van het txt-bestand uit \SERA\PARAMET ingevoerd. Met een hulpscherm kan het juiste bestand worden geselecteerd.

SCHRIJVEN NAAR

Hier wordt de naam ingevoerd van het output bestand. Als default verschijnt *.out maar dit kan overschreven worden. Wanneer het txt-bestand in Word
Perfect is gemaakt wordt dit programma automatisch opgestart voor verdere verwerking van het outputbestand.

VAN PERIODE T/M PERIODE

Hier wordt ingegeven over welke periodes de verzamelbedragen berekend dienen te worden. 
De T/M PERIODE verschijnt als periodecijfer in het rapport (P0010). Een hulpscherm herinnert aan het feit dat cijfers onbruikbaar zijn als niet alle
bedragen zijn geboekt in de geselecteerde periodes.

 

Zie SERE3010 Invoeren selectieverzamelingen voor een algemene beschrijving.
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SERE3080 Overzicht concept doorboekingen

DOEL :

Opvragen of printen controle-informatie.

Dit programma laat alle journaalposten voor de ingevoerde periode zien nadat met SERE3060 Bedragen verzamelende bedragen zijn berekend. Er wordt
nog niets doorbelast. Dit programma is bedoeld ter controle voordat met SERE3090 Verwerken doorboekingen werkelijk wordt doorbelast.

 

Zie SERE3010 Invoeren selectieverzamelingen voor een algemene beschrijving.
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SERE3090 Verwerken doorboekingen

DOEL :

Definitief verwerken van verzamelde bedragen volgens vastgelegde doorboekingdefinities.

DOORBELASTEN NAAR PERIODE

Het is mogelijk om door te belasten in een periode die afwijkt van de periode waaruit verzameld is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een budget voor een
toekomstige periode op basis van omzet uit een afgesloten periode.

 

Zie SERE3010 Invoeren selectieverzamelingen voor een algemene beschrijving.
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SERE3110 Omzetten klantvaluta naar Euro

DOEL:

Wijzigen klantvaluta en herberekenen historische data.

 
 

De omzetting naar de Euro gebeurt in 3 onafhankelijke stappen:

SERE3110 Omzetten klantvaluta naar Euro
SERE3120 Omzetten leveranciersvaluta naar Euro
SERE3130 Omzetten bedrijfsvaluta naar Euro

 

De eerste 2 stappen worden herhaald per klant en per leverancier, op het moment, dat zij dit aangegeven. Zo'n actie kan gedurende werktijd worden
uitgevoerd. 
De omzetting van het eigen bedrijf is een éénmalige en veel ingrijpender actie, die met de nodige zorg moet worden uitgevoerd.

 

De klanten kunnen dus zelf aangeven, wanneer ze de Euro hun bedrijfsvaluta wordt. Voor iedere klant kan met dit programma op het gewenste moment
de wijziging doorgevoerd worden.  

De valutacode, "EUR", moet vooraf zijn ingevoerd met de officieel vastgestelde koers.

De klantvaluta wordt gewijzigd in de Euro. 
Alle bestanden, waarin relevante gegevens van de klant zijn opgeslagen worden, zoals facturen, offertes,  lopende offertes en prijslijsten, worden
omgerekend naar de Euro.

De openstaande posten worden met het dagboek  "EURO" tegengeboekt met de oude valuta en opnieuw geboekt met de nieuwe valuta. De actuele
periode wordt gebruikt. Daardoor blijft het mogelijk overzichten voor een oudere periode, met historische koersen te blijven printen.

 

FACTUREN IN 2 VALUTA'S

Hoewel de klant zelf kan aangegeven, wanneer naar de Euro moet worden omgeschakeld,  mag de klant vragen om in 2 valuta's gefactureerd te worden.
 Onafhankelijk of de klantvaluta al is omgezet kunnen zowel de oude als de nieuwe valuta geprint worden.  Het systeem bepaalt automatisch de andere
valuta:

Bedrijfsvaluta       Klantvaluta            Alternatief

Eur                      Eur                      Oude bedrijfsvaluta
Eur                      Oude valuta          Eur
Oude valuta          Eur                      Bedrijfsvaluta
Oude valuta          Oude valuta          Eur

De volgende velden zijn beschikbaar:

IHVAL                     -               alternatieve valutacode
IH*                          -               omgerekende bedragen uit de IV* velden
ID*                          -               omgerekende bedragen uit de IL* velden

 

Bijvoorbeeld -IHTOTVATIN,12-  of   -IDVALUTA,12-

 

Zie het handboek voor variabele formulieren: varforms.doc

 

De openstaande posten worden met het dagboek  "EURO<>" tegengeboekt met de oude valuta en opnieuw geboekt met de nieuwe valuta. De actuele
periode wordt gebruikt. Daardoor blijft het mogelijk overzichten voor een oudere periode, met historische koersen te blijven printen.
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SERE3120 Omzetten leveranciersvaluta naar Euro

DOEL:

Wijzigen van leveranciersvaluta en herberekenen historische data.

 

De omzetting naar de Euro gebeurt in 3 onafhankelijke stappen:

SERE3110 Omzetten klantvaluta naar Euro
SERE3120 Omzetten leveranciersvaluta naar Euro
SERE3130 Omzetten bedrijfsvaluta naar Euro

De eerste 2 stappen worden herhaald per klant en per leverancier, op het moment, dat zij dit aangegeven. Zo'n actie kan gedurende werktijd worden
uitgevoerd.
De omzetting van het eigen bedrijf is een éénmalige en veel ingrijpender actie, die met de nodige zorg moet worden uitgevoerd.

De leveranciers kunnen dus zelf aangeven, wanneer ze de Euro hun bedrijfsvaluta wordt. Voor iedere leverancier kan met dit programma op het gewenste
moment de wijziging doorgevoerd worden. 
De valutacode, "EUR", moet vooraf zijn ingevoerd met de officieel vastgestelde koers. De leveranciersvaluta wordt gewijzigd in de Euro. 
Alle bestanden, waarin relevante gegevens van de leverancier zijn opgeslagen worden, zoals inkoopfacturen, prijslijsten, bewerkingsroutes, inkooporders,
voorraad en goederenontvangsten worden omgerekend naar de Euro.

De openstaande posten worden met het dagboek "EURO<>" tegengeboekt met de oude valuta en opnieuw geboekt met de nieuwe valuta. De actuele
periode wordt gebruikt. Daardoor blijft het mogelijk overzichten voor een oudere periode, met historische koersen te blijven printen.
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SERE3130 Omzetten bedrijfsvaluta naar Euro

DOEL:

Wijzigen van de bedrijfsvaluta en herberekenen historische data.

 

De omzetting naar de Euro gebeurt in 3 onafhankelijke stappen:

SERE3110 Omzetten klantvaluta naar Euro
SERE3120 Omzetten leveranciersvaluta naar Euro
SERE3130 Omzetten bedrijfsvaluta naar Euro

 

De eerste 2 stappen worden herhaald per klant en per leverancier, op het moment, dat zij dit aangegeven. Zo'n actie kan gedurende werktijd worden
uitgevoerd. De omzetting van het eigen bedrijf is een éénmalige en veel ingrijpender actie, die met de nodige zorg moet worden uitgevoerd.

BELANGRIJK:

De koersen van vreemde valuta en de oude bedrijfsvaluta worden automatisch herberekend aan de hand van de waardes uit het valutabestand. Daarbij
wordt uitgegaan van de situatie, dat de oude bedrijfsvaluta als koers de waarde 1 heeft. Let op dat de overige koersen nauwkeurig zijn vastgelegd, omdat
deze automatisch worden omgerekend.

Valuta                 Oude koers                 Nieuwe koers

Hfl                      1                                 .5                            oude bedrijfsvaluta
Euro                   2                                 1                             nieuwe bedrijfsvaluta
Dem                   1.12                            .61
US$                    2.1                              1.05

Deze omrekening vindt overigens alleen plaats, wanneer het hoofdbedrijf wordt omgezet.

Alle bestanden, waarin bedragen in de bedrijfsvaluta zijn opgenomen, worden omgerekend naar de Euro.

Het grootboek wordt integraal (dus ook de historische periodes) omgerekend. Boekingen in een andere, dan de bedrijfsvaluta worden niet meegenomen.
Ook de saldi van debiteuren en crediteuren blijven ongewijzigd. Deze zijn immers afhankelijk van het moment, waarop de klant of leverancier besluit om
te schakelen.

VOORBEREIDING:

1. Alle dagboeken (Zie SERA3010 Invoeren dagboeken (VAST) ) moeten zijn doorgeboekt. 
2. Print naar behoefte overzichten als balans en grootboek, voorraad, vaste activa etc.
3. Zorg voor een goede back-up. Na de back-up mag niemand meer iets invoeren.
4. Alle gebruikers moeten zijn uitgelogd op het moment, dat dit programma start.
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SERE3310 Controle systeemgebruik

DOEL:

Controle op de kwaliteit van de administratieve handelingen en handhaving van procedures.

 

Het succes van automatisering hangt sterk af van de discipline, waarmee procedures worden uitgevoerd. Een erg belangrijk aspect van het Sera-pakket
is de logistiek.

Dit programma dat diverse bestanden controleert legt dan ook de nadruk op leverbetrouwbaarheid van leveranciers, de verkoopafdeling en eventueel de
productie.

Orders, zoeklijst, projecten etc. worden gecontroleerd t.a.v. de afgesproken leverdatum.

Het controleresultaat wordt als een statistiek gepresenteerd. Waar mogelijk zijn de financiële gevolgen ook aangegeven:
te hoge voorraad door te late leveringen, uitgestelde omzet doordat zoeklijsten niet tijdig worden verwerkt etc.

OPBOUW STATISTIEK

Sommige bestanden, die gelezen worden tijdens het opbouwen van de statistiek, kunnen groot zijn. Daardoor kan het berekenen vrij veel tijd in beslag
nemen. Het is dan ook aan te bevelen niet vaker dan 1 x per week nieuwe gegevens te verzamelen. Bestaande informatie kan steeds opnieuw worden
opgevraagd of geprint.

In de meeste gevallen worden gegevensbestanden integraal doorgelezen. De volgende situaties wijken af:

Creditnota's aantal t.o.v. van de laatste 1000 facturen
Goederenontvangsten aantal t.o.v. van de laatste 500 ontvangsten
Voorraadmutaties aantal t.o.v. van de laatste 2000 mutaties

 
 

DETAILS

De geprinte vorm van de statistiek, laat per resultaat een verwijzing zien naar de programma's waar details gevonden kunnen worden.

BELANGRIJK !!

Door het programma regelmatig te gebruiken en de resultaten te analyseren, kunnen enorme verbeteringen in efficiency bereikt worden. Hoewel
betrekkelijk eenvoudig van opzet, is het één van de best denkbare management tools.
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SERE3510 Invoeren grootboekreferenties

DOEL:

Vastleggen van referentiecodes, waarmee een extra doorsnede aan het grootboek kan worden toegevoegd.

 

De standaard financiële administratie biedt inzicht per grootboekrekening, per afdeling en project. Soms is echter nog een andere doorsnede nodig:

Een voorbeeld is een handelsbedrijf dat hoge kosten voor handelsbeurzen maakt. De verkoopkosten worden normaal geboekt op rekeningen zoals
hotelkosten, reiskosten en reclamemateriaal. Mogelijk worden de kosten nog verdeeld over verschillende afdelingen. Het management wil echter ook
graag weten wat de totale kosten voor de beurzen in New York, Londen en de overige kleinere beurzen zijn geweest.

Door per beurs of groep van beurzen een grootboekreferentie te maken, kunnen de kosten per referentie getoond worden met programma E378.

Per grootboekrekening moet aangegeven worden welke referenties er gebruikt mogen worden. (Zie E371) Tijdens het boeken van dagboeken,
inkoopfacturen etc. vraagt het programma om de referentie.

 

Rekening              Afdeling             Referentie            Bedrag  

Standbouw             1000                    New York              100.000
                             2000                    Londen                    75.000
                             1000                    Overigen                125.000

 
Hotelkosten            0500                    New York               20.000
                             1000                     New York              30.000
                             2000                     Londen                  25.000
                             1000                     Overigen                40.000

Reiskosten             0500                     New York              15.000
                             1000                     New York              15.000
                             2000                     New York                2.000
                             2000                     Londen                    5.000
                             1000                     Londen                    3.000
                             1000                     Overigen                10.000

 
Het overzicht voor de beurs in New York geeft dan het volgende beeld:

Rekening              Afdeling             Referentie            Bedrag  

Standbouw            1000                     New York              100.000 

Hotelkosten           0500                     New York                20.000
                            1000                     New York                30.000 

Reiskosten            0500                     New York                15.000
                            1000                     New York                15.000
                            2000                     New York                  2.000

Totaal                                                                          182.000
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SERE3610 Invoeren budgetten

DOEL:

Invoeren van budgetten per grootboekrekening.

Wanneer budgetten voor iedere maand of periode gelijk zijn, verdient het gebruik van programma de voorkeur. Het budget kan als een journaalpost voor
één periode worden ingevoerd, en daarna als periodieke boeking ook in de andere periodes worden geboekt.

Wanneer er sprake is van een jaarbudget, dat echter in de verschillende periodes sterk afwijkt, verdient het gebruik van dit programma de voorkeur.

Per afdeling en grootboekrekening wordt het jaarbudget ingevoerd. In bedragen en / of percentage kan de verdeling per periode worden aangegeven.

Met programma E362 kunnen de ingevoerde budgetten worden toegevoegd aan de financiële administratie. Eventueel eerder ingevoerde budgetten
kunnen worden verwijderd.
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SERE3910 Aanmaken cash profielen

DOEL:

Invoeren van éénmalige of periodiek terugkerende bedragen, die de liquiditeit beïnvloeden.

 

LIQUIDITEITSBEREKENING / VALUTARISICO'S 

Middels een aantal overzichten kan informatie worden gekregen over de ontwikkeling van de liquiditeit en risico's doordat te grote schulden of vorderingen
worden opgebouwd in een vreemde valuta. 

De overzichten geven inzicht in de ontwikkeling van de liquiditeit en de valutaposities in de komende weken.

Met programma E395 worden reeds beschikbare gegevens automatisch geteld: 

Debiteuren
Crediteuren
Inkooporders
Verkooporders

Er wordt rekening gehouden met betaaldata en leverdata om effecten op de liquiditeitspositie in de juiste week te plaatsen.  Eventueel kan een afwijking
van de ideale betaaldatum door klanten of aan leveranciers worden aangegeven.

Een aantal gegevens, dat bepalend is voor de toekomst is echter niet aanwezig in de bestaande data.  Om de liquiditeitsberekening van volledige
informatie te voorzien, zijn de cashprofielen nodig. Bijvoorbeeld:

Aflossingsverplichtingen op leningen
Maandelijkse betaling van kosten en salarissen

Er zijn verschillende soorten cashprofielen beschikbaar:
 

Eenmalige bedragen

Een eenmalig bedrag wordt voorzien van een datum opgenomen in de berekening. 

LET OP: Verminderingen van liquiditeit, zoals betaalverplichtingen moeten met een NEGATIEF bedrag worden ingevoerd.

Bedrag per xx dagen / bedrag per maand

Dit type bedrag wordt periodiek opgenomen in de berekening vanaf een bepaalde startdatum.

LET OP: Verminderingen van liquiditeit, zoals betaalverplichtingen moeten met een NEGATIEF bedrag worden ingevoerd.

Budget uit boekhouding

Budgetbedragen kunnen worden meegeteld.  Per grootboekrekening of serie grootboekrekeningen moet een cashprofiel worden aangemaakt.  
Wanneer '41' als rekeningselectie wordt ingevoerd, worden alle rekeningen die beginnen met '41' geteld. 
Als een rekening als CASH-rekening wordt aangemerkt, wordt het saldo uit het budget zondermeer meegenomen. Bij niet Cashrekeningen wordt het
bedrag juist met een omgekeerd teken geteld.

  

Rekening              CASH-rekening    Bedrag                   Meetellen als       

Bank US$              ja                       10.000,-                 10.000,-  
Salariskosten       nee                    100.000,-                 100.000,-   -/-

Saldo uit boekhouding  

Bedragen uit het grootboek kunnen ook worden meegeteld.  De afwikkeling gaat verder zoals bij budgetprofielen.

 

 





sera     HANDLEIDING                       

SERE5510 Interne prijsaanvraag / inkoopaanvraag

DOEL:

Doorsturen van prijsaanvragen / inkoopverzoeken naar de inkoopafdeling.

 

Een aanvraag kan zowel op bestaande als op nieuwe artikelen worden gedaan. Bij niet bestaande artikelen wordt dan een code gegenereerd bestaande
uit een "?" en een volgnummer. Onder dit nummer worden de antwoorden van de leveranciers opgeslagen in de prijscatalogus.

Van de aanvraag kan een schriftelijke kopie worden gemaakt middels variabel formulier \sera\paramet\purchreq.txt Zie handboek variabele formulieren:
\sera\paramet\form_eng.doc

 

ZIE OOK:

SERE5610 Versturen prijsaanvragen naar leveranciers
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SERE5610 Versturen prijsaanvragen naar leveranciers

DOEL:

Prijsaanvragen van klanten en van interne afdelingen doorsturen naar leveranciers.

 

Via offertes of via interne verzoeken kunnen aanvragen voor prijzen worden ingediend. Deze aanvragen kunnen naar 1 of meer leveranciers worden
doorgestuurd.  Een aanvraag kan zowel op bestaande als op nieuwe artikelen worden gedaan. Bij niet bestaande artikelen wordt dan een code
gegenereerd bestaande uit een "?" en een volgnummer. Onder dit nummer worden de antwoorden van de leveranciers opgeslagen in de prijscatalogus.
Als een offerte order wordt, wijzigt de voorlopige code in een permanent artikelnummer. Als de offerte wordt opgeschoond verdwijnt ook het voorlopige
nummer uit alle bestanden.

Zie voor de lay-out het handboek variabele formulieren: \sera\paramet\form_eng.doc

ZIE OOK:

SERC5010 Invoeren offertes
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SERE5710 Update shopping list per customer

PURPOSE:
Shopping lists are advices and expectations regarding repeating sales to customers.

 
A shopping list is populated per customer based on the sales history. The system calculates if and when a customer is expected to buy again. The
system advice can be overruled by the users.

 
 
PROGRAMS INVOLVED
 
B511 Enter sales orders
The shopping list can be opened during the input of order lines. The advice can be followed or ignored or used as a reminder to ask the customer if he
needs the products on the list too.

E571     Update shopping list per customer
During order input with B511 the list is populated for one customer only. This customer creates the list for each customer. After that it can be used in
E574 and E573

E572     Mark shopping items as no longer required
The system sets products that are not sold for a certain period to “no longer used”. If a products is sold with a low frequency, but on a regular base it is
NOT marked as “no longer used”. Parts that are marked as “obsolete” in A252 are also removed from the lists.

E573     Summary shopping lists per area
A list will all the advices per area. Different advices, like ‘expected’ or ‘no longer used’ can be selected.

E574     Print shopping lists per customer
This is a variable form that can be sent to the customer as a reminder or an actual shopping list. See the manual “variable forms”

E575     Search, replace or remove
History of parts that are replaced by new items can be taken in the calculation. Also parts that are no longer in the price lists can be removed.

E576     Where are parts sold
A summary per part per customer.

E578     Exclude parts from shopping lists
Parts in this list are ignored

E577     Exclude groups from shopping lists
Part groups in the list are ignored
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SERE9010 Edifact remote warehousing - out

DOEL:

Aanmaken verzendinstructies voor externe logistiek dienstverleners.

 

In toenemende mate wordt opslag en transport van handelsgoederen uitbesteed aan externe logistieke dienstverleners. Sera biedt de mogelijk
verzendinstructies te genereren via dezelfde programma's en procedures als die voor intern gebruik.

Per uitbesteed magazijn moet een parameter \SERA\PARAMET\EDIFAC.PAR worden aangemaakt, waarbij staat voor het nummer van het magazijn. De
inhoud van het parameterbestand is onbelangrijk. Wanneer de parameter aanwezig is, wordt er geen standaard zoeklijst geprint na het toewijzen van
goederen, maar wordt er direct een factuur aangemaakt.

Via dit programma wordt de verzendinformatie uit de facturen verzameld en vastgelegd in een bestand \EDIFACT\EDIFACT.OUT volgens
EDIFACTstandaard, UNB01UNOA2. Alle facturen uit dezelfde verzendrun krijgen het runnummer als identificatie. Dit runnummer kan gebruikt worden om
bij mislukte communicatie het bestand, edifact.out aan te maken.

Het bestand, edifact.out, kan worden overgestuurd met externe programmatuur voor EDIFACTcommunicatie. Ter beveiliging kan er alleen een nieuw
bestand worden aangemaakt, wanneer het oude verwijderd is. Stel het communicatieprotocol zodanig in, dat edifact.out pas verwijderd wordt, nadat de
dataoverdracht succesvol is verlopen. 
 

 

ZIE OOK:

SERA5310 Toewijzen voorraad (automatisch)
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SERE9020 Edifact remote warehousing - in

DOEL:

Verwerken inslaginformatie van externe logistieke dienstverleners.

Wanneer handelsgoederen worden ontvangen in externe magazijnen, kan met dit programma de informatie worden ingelezen. De informatie moet volgens
EDIFACT standaard als bestand \EDIFACT\EDIFACT.IN worden aangeleverd.

De aangeleverde informatie wordt verwerkt in de voorraadadministratie. Daarbij vindt controle plaats op juistheid van de gebruikte nummers. Wanneer er
onjuiste of onvolledige informatie is aangeleverd, wordt verwerking geweigerd. Het programma maakt een goederenontvangst aan. Zie SERA6710
Inboeken goederenontvangsten voor een toelichting op alle bestandsmutaties.

Het programma boekt de ontvangsten af op bestaande inkooporders, wanneer de ordernummers worden aangeleverd. Wanneer er geen ordernummers
bekend zijn, zorgt de aanwezigheid van \SERA\PARAMET\UPDPURCH.PAR er voor, dat de ontvangst wordt afgeboekt op de oudste inkooporder. (Zie
\sera\help\sysmanag.doc .)
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SERE9110 Edifact transport instructies

DOEL:

Aanmaken van elektronische vrachtbrieven.

 

 

Veel transporteurs verwerken liever een bestand met transportinformatie, dan geprinte of geschreven vrachtbrieven.  Dit programma maakt een
informatiebestand aan. Alle facturen met de juiste transporteurscode, die klaar staan voor verzending,  worden verwerkt.  De facturen worden voorzien van
een runnummer. Daarmee kan eventueel opnieuw een bestand worden aangemaakt, wanneer de verwerking niet succesvol was.
Het programma werkt volgens EDIFACTstandaard, UNB01UNOA2.

N.B. Hoewel er een standaard is, vragen transporteurs soms om afwijkende bestandsstructuren. Raadpleeg Sera in geval van twijfel.

Verdere stappen zijn:

Invoeren transporteurcode(s)

Maak per soort vervoer een leverancier aan onder een nummer dat met ‘EDIFACT’ begint. Bijvoorbeeld EDIFACT01. Zorg ervoor dat in het veld
‘administratie’ de volgende gegevens worden opgenomen:

Pos. 1                    transporttype                    1=vrachtgoed
                                                                     2=expresse 
                                                                     3=pallets 
                                                                     4=pallet expresse
Pos. 3                    consignernummer 
Pos.12                   verzendernummer

Bijvoorbeeld  1 04154050 13608450

 

Zie SERA1010  Invoeren leveranciers.

Landcodes

Landcodes moeten worden ingevoerd volgens de tabel zoals door de vervoerder aangegeven. Zorg ervoor dat de landcodes gekoppeld worden aan de
klanten. Zie: SERB1010  Invoeren landcodes.

Betaalwijzen

Voer betalingswijze ‘REM’ in voor remboursementen met programma SERA1810  Invoeren betaalwijzen.

Verpakkingen 

Voer de juiste codes voor verpakking in bij SERA2760  Invoeren verpakkingseenheden .

Parameter

Stel de parameter \SERA\PARAMET\PARTPACK.PAR in. De inhoud is niet belangrijk. Het bestand \sera\dat00\invpack wordt nu gevuld met
verzendgegevens. Tijdens het factureren moeten deze gegevens worden ingetoetst.

Transport etiketten

Maak een variabel formulier \SERA\DAT02\SHPLABEL.TXT t.b.v. de etiketten, die op de dozen worden geplakt . Zie SERE9120  Printen vrachtetiketten.
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SERE9120 Printen vrachtetiketten

DOEL:

(Her)printen van transportetiketten.

 

De etiketten worden geprint volgens de lay-out zoals vastgelegd in \SERA\PARAMET\SHPLABEL.TXT.

Standaard wordt BarCode 128 gebruikt voor verzendetiketten.

Zie ook het handboek, 'Variabele formulieren', varforms.doc.
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SERF8110 Werkplek urenregistratie

DOEL :

Invoeren van urenverantwoording, gereedmelding van bewerkingen en eventuele afboeking van materialen.

Dit programma is bedoeld om gebruikt te worden in de productie. De medewerkers kunnen zelf de benodigde gegevens intoetsen.

Het is mogelijk boodschappen te sturen naar een collega uit bijvoorbeeld de volgende ploeg of naar de productiechef, die de boodschap op de
productiemonitor kan lezen. (Zie SERF8120 Productie monitor ).

Het gebruik van een barcodescanner kan het intoetswerk verminderen. Barcodes per medewerker, werksoort en machine kunnen worden geprint met
programma SERF8130 Printen barcodes basisgegevens.
De werkorder en reparatieformulieren moeten voorzien worden van een barcode. Zie de handboeken \sera\help\sysmanag.doc en varforms.doc.

Het systeem kan zelf overwerktarieven en pauzetijden berekenen. Zie SERH8200 Berekenen overuren.

MULTI-ORDERS

In bepaalde productieomgevingen wordt aan een serie order tegelijk gewerkt. Bijvoorbeeld het snijden of zagen van materiaal, waarbij orders
gecombineerd worden om materiaalafval tot een minimum te beperken.  Het is dan nauwelijks mogelijk om de tijd per order uit te splitsen. Het
programma biedt de mogelijk om een serie orders te starten. Wanneer de bewerking gereed is, wordt de totale tijd evenredig over de serie verdeeld. 

Daarbij wordt rekening gehouden met de voorgekalkuleerde tijd. Een order zonder voorkalkulatie wordt belast met de gemiddelde tijd.

Voorbeeld: 

Werkelijke tijd                   6 uur
Gemiddeld per order          2 uur 
 

Order Gepland Berekend
1 1 1.33
2 2 2.66
3 - 2

 

Eventueel kan ook een basismateriaal volgens een zelfde formule over de orders verdeeld worden. Bijvoorbeeld plaatmateriaal, waaruit vormen gestanst
worden.  
De operator dient bij het afmelden van een serie het totaal gebruikte materiaal in te toetsen. De mutatie wordt dan per order gesplitst en geboekt.
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SERF8120 Productie monitor

DOEL:

Overzicht van medewerkers die via de online-urenadministratie werken.

 

In een scherm worden alle medewerkers getoond, die op dit moment zijn aangemeld in het urensysteem. Ook externe systemen kunnen worden
gekoppeld. Behalve de medewerker wordt de starttijd en de werksoort getoond.

Wanneer de medewerker is aangemeld via programma SERF8110 Werkplek urenregistratie, kunnen ook berichten worden gelezen en uitgewisseld.
Vanaf het monitorscherm kunnen medewerkers worden uitgelogd, die dat zelf zijn vergeten.
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SERF8130 Printen barcodes basisgegevens

DOEL:

Printen van barcodes, die gebruikt kunnen worden bij uurregistratie.

 

 

Er kunnen barcodes geprint worden van

Medewerkers
Planplaatsten
Werksoorten

En diverse tekens.

Deze laatste opties kan zinvol zijn, wanneer met eenvoudige displays zonder toetsenbord wordt gewerkt. Het is mogelijk om codes voor antwoorden als
'JA', 'NEE' en 'HERSTEL' te printen. Daarnaast zijn alle codes voor cijfers en letters beschikbaar.
Printen van barcodes, die gebruikt kunnen worden bij uurregistratie.

Er kunnen barcodes geprint worden van

Medewerkers 
Planplaatsten
Werksoorten

En diverse tekens.

Deze laatste opties kan zinvol zijn, wanneer met eenvoudige displays zonder toetsenbord wordt gewerkt. Het is mogelijk om codes voor antwoorden als
'JA', 'NEE' en 'HERSTEL' te printen. Daarnaast zijn alle codes voor cijfers en letters beschikbaar.
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SERF8910 Calculation models 

PURPOSE:

Create a calculationmodel, where the user can add, change or delete elements, parts etc.

NOTE: This program replaces older modules like F861,F871. See *INSTALLATION below for installation instructions.

BASIC
Each calculation consists out of a

§  COMPONENTS
§  ELEMENTS
§  ITEMS

SAMPLES
 
BUILDING
Component Element Items
Shed Walls Bricks
  Cement
  Doors
  Masonry
  Carpentry
  Transport costs
 Roof Aluminum
  Carpentry
  Other labor
  Sewage pipe
Garden Plants Grass
  Etc.
By creating a number of components and then select them within a calculation a complete structure can be made.
 
Another example is the structure of a computer network:
Component Element Items
Server Hardware Basic computer
  Power security
  Hard disk
  Monitor
  Router
  Assembly work
 Software Backup
  Windows
  SQL
  Security
Network Cabling Cable
  Plugs
  Installation work
 Equipment Hubs
  Switch board
  Line booster
  Installation work
 Printers Plotters
  Printers
  Installation work
Work stations Hardware Basic computer
  Monitor
  Hard disk
  Assembly work
 Software Operating system
  Internet
  Installation work
 
A calculation can also be used for services, like calculating service work. The components from the calculation will have the function of a checklist, to
ensure certain activities will not be forgotten:



 
Component Element Items
Product development Design Material selection
  Strength calculation
  External design
  Packaging
 Documentation Drawings
  Work instruction
  Machining programs
  User instructions
 Production method Supplier selection
  Machine selection
  Logistics
 
 
*INSTALLATION

1.     Remove any *,db* from the \in directory
2.     Copy all CALH* and CALC* from \sera\datstart to \in 
3.     Run DBFSQL
4.     Download the latest SERF8.EXE from download.serasoft.com (latest version)
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SERF8920 Calculate and quote

PURPOSE:

Make a customized calculation and a quotation based on a calculation model.

STEPS

F892     Choose a model and answer the questions or make the choices
            Make a quotation. The quotation can be found in C509. (See C501 for more information about quotations
C507    Quotation to order 
            The quotation can still be changed and when it’s OK then finalize it and make an order out of it.
            There are different order types:
 

1.     Trade order (labour is converted to cost lines)
2.     Project       
3.     Repair job  (labour is converted to cost lines)
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SERF8990 Materiaalverbruik reconstrueren

DOEL :

Automatisch boeken van verbruiken van artikelen, waarvan de uitgiftemethode als 'reconstructie achteraf' is vastgelegd.

In het artikelbestand ( SERA2510 Invoeren artikelen)wordt vastgelegd volgens welke methode een artikel moet worden

afgeboekt. Er zijn vier mogelijkheden.

1. Op zoeklijst / toewijzing
Volgens deze methode wordt een artikel nadat het is toegewezen aan een order van de voorraad afgeboekt met de zoeklijst. Dit is de enige methode als
het gaat om handelsartikelen. Bij grondstoffen voor eigen productie kunnen de ook overige methoden worden gehanteerd.
Zie voor handelsorders programma SERA5330 Toewijzen voorraad (handmatig) en voor productieorders SERA8430 
Toewijzen voorraad/printen zoeklijsten.

2. Bij gereedmelding bewerking handmatig
Als een bewerking van een productieorder wordt gereedgemeld kan een bijbehorende grondstof direct worden afgeboekt. Dit betekent een aanzienlijke
tijdsbesparing ten opzichte van methode 1. Deze en volgende methoden worden vooral toegepast als er sprake is van een "open" magazijnsituatie. Zie
SERA8530 Bewerkingen gereedmelden.

3. Bij gereedmelding bewerking automatisch
Als een bewerking van een productie order wordt gereedgemeld worden bijbehorende grondstoffen automatisch afgeboekt. Het nadeel van deze manier is
echter dat aantallen volgens voorcalculatie worden afgeboekt en dat het werkelijke verbruik kan afwijken. Zie SERA8530 Bewerkingen gereedmelden.

4. Reconstructie
Volgens deze methode worden verbruiken achteraf gereconstrueerd en afgeboekt volgens voorcalculatorische aantallen. 
Dit wordt toegepast bij kleine artikelen (schroefjes e.d.) of moeilijk te meten aantallen (smeerolie).

Zowel type 3 als type 4 worden met dit programma afgeboekt.

Type 3 wordt alleen afgeboekt, wanneer er op het moment van afboeken, niet voldoende administratieve voorraad was, omdat bijvoorbeeld een ontvangst
nog moest worden ingeboekt.

Type 4 wordt afgeboekt naar rato van het aantal gereedgemelde eindproducten. Wanneer er 100 eenheden grondstof of 100 stuks onderdelen nodig zijn
voor 10 eindproducten, worden er per gereedgemeld eindproduct 10 eenheden / stuks afgeboekt. Zie ook:

Wanneer er op het moment van afboeken, niet voldoende administratieve voorraad is, omdat er bijvoorbeeld een ontvangst moet worden ingeboekt, zal de
orderregel opblijven staan totdat het programma een volgende keer wel voldoende voorraad vindt.

Van de afboekingen wordt een normaal mutatierecord aangemaakt en de bijbehorende financiële boeking wordt volgens de rekeningen uit de
artikelgroepen gemaakt. (Zie ).
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SERH8200 Berekenen overuren

DOEL:

Splitsen van ingevoerde uren zonder overwerkpercentage in verschillende records per overwerktarief volgens de bedrijfskalender.

 

 

Met de programma's SERA9100 Invoeren bedrijfskalender en SERA9110 Invoeren overwerkkalender, worden pauzes, normale werktijden en
overwerktijden vastgelegd. Het is mogelijk om afwijkingen op afdeling- en op medewerkersniveau aan te geven.

Uren die met programma SERA8110 Muteren uren, zijn ingevoerd kunnen worden voorzien van een overwerkpercentage. Het is echter ook mogelijk
alleen de begin- en eindtijd in te voeren zonder overwerkpercentage, waarna het programma automatisch de netto gewerkte tijd en de pauzetijd berekent.
Wanneer uren via SERF8110 Werkplek urenregistratie of via een extern registratiesysteem worden geregistreerd, wordt dezelfde methode gevolgd.

 

VOORBEELD (berekening op dagbasis)

Bedrijfskalender:

Pauze van Tot Pauze van Tot Pauze van Tot
10.30 11.00 12.30 13.30 15.00 15.30

Overwerkkalender: 

Van Tot % Van Tot % Van Tot %
0.00 8.00 150.00 17.00 20.00 125 20.00 24.00 200.00

Urenbestand vóór uitsplitsing:  

Medewerker Begin Eind Werkduur Pauze Overwerk %
1001 8 21 11.5 1.5 100
2050 4 18 12.5 1.5 100

Urenbestand ná uitsplitsing:  

Medewerker Begin Eind Werkduur Pauze Overwerk %
1001 8 17 7.5 1.5 100
1001 17 20 3.0 0.0 125
1001 20 21 1.0 0.0 200
2050 4 8 4.0 0.0 150
2050 8 17 7.5 1.5 100
2050 17 18 1.0 0.0 200

 

BELANGRIJK:  (bij overwerkberekening op dagbasis)

Het programma kan steeds opnieuw gedraaid worden voor een bepaalde periode. Wanneer uren later zijn toegevoegd of gewijzigd, zullen die uren
gesplitst worden. Reeds eerder gesplitste uren worden NIET opnieuw gesplitst, tenzij de overwerkkalender is aangepast en het berekende percentage
gelijk aan 100% is. Direct ingevoerde of berekende overuren worden NIET meer meegenomen in een nieuwe berekening. Het is dus belangrijk de
overwerkkalender goed te controleren VOORDAT de eerste uitsplitsing wordt gestart. Een berekening op basis van een foutieve kalender wordt NIET
automatische gecorrigeerd.

Het bovenstaande geldt niet voor berekening over een periode (week, 4 weken of maand). In dat geval mag er onbeperkt opnieuw berekend worden.

 

VOORBEELD (berekening op periode-basis - week, 4 weken, maand)

Overwerkkalender: 

Aantal uur %
36.00 100
10.00 125
99.99 150

99.99 is gelijk aan alle extra uren

Urenbestand vóór uitsplitsing:  



Medewerker Week Werkduur Overwerk %
1001 10 20 100

 10 30 100
 11 60 100

2050 10 30 100
 11 40 100

Urenbestand ná uitsplitsing:  

Medewerker Week Werkduur Overwerk %
1001 10 20 100

 10 16 100

totaal  36  
 10 10 125

totaal  10  
 10 4 150

totaal   4  
2050 10 10 100

totaal   10  
 11 36 100

totaal  36  
 11 4 125

totaal  4  

 

 

ZIE OOK:

SERA9120 Invoeren vergoedingsoorten
SERC3120 Aanmaken overwerk/declaratie runs
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SERH8210 Invoeren werkorders

DOEL :

Invoeren van productieorders met een in het artikelbestand vastgelegd eindproduct.

 

 

TOEPASSINGSGEBIED

Werkorders worden gebruikt om standaard eindproducten, onderdelen of halffabricaten te produceren.

Deze producten worden beschreven door middel van een stuklijst (zie SERA1710 Invoeren stuklijsten), waarin de te gebruiken materialen en onderdelen
worden beschreven en een bewerkingsroute (zie SERA9510 Invoeren/wijzigen bewerkingsroutes), waarin de methode van produceren wordt beschreven.
Stuklijsten en bewerkingsroutes kunnen overigens ook via de calculatiemodule worden aangemaakt. (Zie SERF8210 Calculeren projecten ). 
Vergelijk deze methode met de klassieke beschrijving uit een kookboek, waarin eerst de benodigde ingrediënten worden opgesomd en daarna de
bereidingswijze wordt beschreven. De combinatie van een stuklijst en een bewerkingsroute wordt daarom ook wel eens een 'RECEPTUUR' genoemd.

TERUGKERENDE PRODUCTEN

Omdat de productiemethode nauwkeurig is vastgelegd, leent deze methode zich bij uitstek voor de fabricage van grote of kleine series van dezelfde
producten, die regelmatig gemaakt worden. Aan het eind wordt het gereed product in de voorraad opgenomen, waarna het gebruikt kan worden in andere
producten, of verkocht kan worden via handelsorders.

EENMALIGE PRODUCTEN

Eenmalige producten kunnen via calculaties en projecten geadministreerd worden. (Zie SERB8610 Invoeren projecten). Daarbij wordt het eindproduct niet
van een artikelnummer voorzien, maar bij gereedmelding direct aan de klant gefactureerd. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij de fabricage van grote
machines, kan het interessant zijn het eindproduct toch als artikel vast te leggen. Voor het eindproduct wordt dan een handelsorder aangemaakt en een
bijbehorende werkorder. Zodra de werkorder is gereedgemeld, komt het eindproduct administratief op voorraad, waarna het direct kan worden
gefactureerd uit voorraad. Waarschijnlijk is er fysiek direct uitgeleverd. Deze methode heeft als voordeel, dat de goederenstroom beter gevolgd kan
worden, en dat er een historie van het geleverde product ontstaat, wanneer er later reparaties op worden gepleegd of wanneer het product 2e hands wordt
teruggekocht en aan anderen weer doorverkocht.

ALGEMENE ORDERGEGEVENS

BESTEMMING

Een order kan ingevoerd worden ter aanvulling van algemene voorraad, of speciaal voor een andere productieorder of een handelsorder worden gemaakt.
Wanneer een order een speciale bestemming heeft, moet de desbetreffende order worden aangegeven. Bij gereedmelding kan de geproduceerde
voorraad direct worden toegewezen of afgeboekt op de bestemde order. De bestemmingsinformatie kan op de werkorder worden afgedrukt.

ROUTE

Het product kan op diverse manieren worden gefabriceerd. Afhankelijk van bijvoorbeeld het werkaanbod of de ordergrootte, kan de productiewijze
verschillen. De wisselende stuklijsten kunnen in de verschillende routes worden vastgelegd. Zoals de stuklijst verschillende varianten kan hebben, kan
ook de bewerking op verschillende manieren, routes, plaatsvinden. In de bewerkingsroute wordt aangegeven, welke stuklijstroute bij de geselecteerde
methode hoort. In de bewerkingsroute is ook het optimaal te produceren aantal aangegeven.

AFDELING

De afdeling is belangrijk bij selectie van gelijksoortige orders in allerlei overzichten. Daarnaast wordt het bedrag, waarvoor het gereed product op voorraad
wordt geboekt, als opbrengst op deze afdeling geboekt. De kosten verbonden aan de order worden ook op deze afdeling geboekt. Overigens kunnen de
werkzaamheden ook door andere afdelingen worden gedaan. De hoofdafdeling is dus met name verantwoordelijk voor het resultaat. Vaak wordt een
afdeling als 'bedrijfsbureau' of 'werkvoorbereiding' gebruikt.

LEVERDATUM

Wanneer gebruik wordt gemaakt van capaciteiten zal het programma controleren of er voldoende capaciteit is om de leverdatum te realiseren. Daarbij
wordt teruggerekend van de leverdatum via de bewerkingsroute naar de laatst mogelijke startdatum. Wanneer deze datum vóór vandaag ligt, zal het
systeem de vroegst mogelijke leverdatum berekenen. Het is mogelijk de geadviseerde datum te overschrijven met de gewenste leverdatum. De
consequentie daarvan is echter dat er meer wordt gepland dan de beschikbare capaciteit. Via overwerk of het wijzigen van andere orders moet dan het
tekort worden opgelost. Zie programma SERA9410 Invoeren capaciteiten, voor een uitgebreidere beschrijving van capaciteiten. Als er geen capaciteiten
zijn gedefinieerd, zal het programma de bedrijfskalender volgen.

Zie SERA9100 Invoeren bedrijfskalender.



Door zo laat mogelijk te plannen, wordt zo veel mogelijk capaciteit voor spoedorders vrijgehouden, en wordt er zo weinig mogelijk voorraad en
onderhanden werk gemaakt. Door zo vroeg mogelijk te plannen wordt de beschikbare capaciteit optimaal benut, zonder rekening te houden met voorraad
en onderhandenwerkniveau's.

DETAILREGELS

BASISDETAILS

De detailregels, zoals de benodigde materialen, bewerkingen, teksten en documenten worden opgehaald uit de stuklijst en de bewerkingsroute.
Benodigd materiaal wordt gepland op de startdatum van de voorafgaande bewerkingsregel. Wanneer deze niet aanwezig is wordt de startdatum van de
navolgende bewerking genomen.

AANVULLEN / WIJZIGEN DETAILS

Wanneer en werkorder wordt gebruikt om klantspecifieke of éénmalige producten te beschrijven, kan het nodig zijn details toe te voegen of te wijzigen. 
Zodra een order is ingevoerd, is de nieuwe vraag bij de inkoop- en productieafdelingen bekend. Een eventueel noodzakelijke bestelling kan plaatsvinden
op verschillende manieren. Zie SERA6510 Invoeren inkooporders, voor een algemene uitleg en een overzicht van beschikbare programma's. Een
eindproduct kan behalve uit ingekochte onderdelen en materialen, ook zijn samengesteld uit eigen producten of halffabricaten. Deze kunnen uit voorraad
worden aangeleverd, of zelf ook weer via een werkorder gefabriceerd worden. Via een programma als SERA6920 Overzicht voorraadtekorten of via
SERA9870 M.R.P. berekening uitvoerenkan het systeem de behoefte aan onderliggende materialen berekenen en eventueel zelfs de orders daarvoor
automatisch aanmake

SUB-PROJECTEN

Een order kan worden onderverdeeld in 10 sub-projecten. Sub-projecten bieden de mogelijkheden om een project gelijktijdig door verschillende afdelingen
te laten uitvoeren. Alle onderdelen van een project worden gekoppeld aam een sub-project. (Zie ook SERA8050 Wijzigen subprojecttitels).

ARTIKELREGEL

In dit type regel worden te leveren/gebruiken artikelen, halffabricaten en grondstoffen met leverdatum en aantal vastgelegd. De leverdatum is de datum
waarop de productie het materiaal nodig heeft. Wanneer een inkoopartikel of een eigen product wordt ingevoerd, wordt er 1 regel aangemaakt, ook al zou
het eigen product uit tal van onderdelen bestaan. Wanneer een samengesteld artikel (KIT) wordt ingevoerd, zullen alle samenstellende onderdelen tot
max. 7 niveaus diep in de order worden opgenomen. (Zie SERA2510 Invoeren artikelen en SERA1710 Invoeren stuklijsten, voor meer informatie over
samengestelde artikelen.)

TEKST

Er kunnen losse tekstregels worden toegevoegd of wijzigbare blokken standaardtekst. Veelgebruikte teksten kunnen worden vastgelegd met programma
.SERA0910 Invoeren standaardteksten.

KOSTENREGEL

Kostenregels worden gebruikt om éénmalige artikelen of uitbestede diensten aan een order toe te voegen. Een kostenregel kan eventueel worden
ingekocht via programma SERA7610 Orders doorbestellen. De kostprijs die moet worden ingevoerd, wordt gebruikt om in calculatieoverzichten de
geplande kosten te vergelijken met de werkelijke kosten. Er wordt geen financiële boeking van gemaakt. De werkelijke kosten worden geboekt via een
goederenontvangst, wanneer er wordt doorbesteld, of via de invoer van een dagboek of factuur. (Zie SERA3010 Invoeren dagboeken (VAST) of SERA3040
Invoeren inkoopfacturen ).

BEWERKING

AFDELING

De afdeling kan erg belangrijk zijn, wanneer een financieel resultaat per afdeling gewenst is. Zie programma SERA2160 Wijzigen artikelgroepen
(financieel) voor meer informatie. De afdeling is ook belangrijk wanneer met EINDIGE CAPACITEITEN wordt gewerkt. Zie SERA9410 Invoeren
capaciteiten .

LEVERANCIER

Een bewerkingsroute kan zowel voor interne bewerkingen als voor uitbesteed werk worden aangemaakt. Wanneer toeleveranciers worden ingeschakeld
kan de planning verlopen alsof er met eigen afdelingen wordt gewerkt. Interne bewerkingen worden aangegeven met een '-' als leverancierscode, terwijl
voor uitbesteed werk de juiste leverancier moet worden ingevoerd.

WERKSOORT

De werksoorten moeten ordergebonden zijn. Zie SERA8010 Invoeren werksoorten.

INSTELTIJD PER ORDER

De tijd die nodig is om alle machines e.d. in te stellen voor een order.

PRODUCTIETIJD PER AANTAL

De tijd nodig voor de actieve bewerking. Wanneer een order wordt aangemaakt aan de hand van een bewerkingsroute, zal de totaal benodigde tijd worden
berekend door de vaste insteltijd te verhogen met de productietijd van het orderaantal.



BEWERKINGSKOSTEN

In geval van toeleveringen wordt niet om instel- en productietijd gevraagd. In dat geval is er sprake van kosten, omdat de te besteden tijd de
verantwoording van de toeleverancier is.

GELIJKTIJDIGE BEWERKERS

Het kan voor de planning belangrijk zijn om aan te geven hoeveel personen of machines tegelijk aan een product kunnen werken. Wanneer de
bewerkingstijd 40 uur is, zal de plantijd 10 uur bedragen wanneer door 4 machines simultaan aan de order kunnen werken. Wanneer er maar 1 machine
per order wordt ingezet, is de benodigde plantijd 40 uur.

TRANSPORTTIJD

Deze waarde bepaalt de tijd die gewacht moet worden voordat aan de volgende bewerking kan worden begonnen. Er kan sprake zijn van werkelijk
transport, maar ook van bijv. droogtijd, afkoeling etc.

OVERHEAD

Deze bedragen worden in de kostprijsberekening van een product meegenomen. Er vinden verder geen financiële boekingen plaats.

 

ZIE OOK:

 SERG8120 Aanmaken detailplanning

DOCUMENT

Er kunnen diverse documenten of computerbestanden worden gekoppeld aan het project of de werkorder. De informatie kan als eenvoudige verwijzing
naar tekeningen, werkinstructies etc. dienen, maar kan ook worden gebruikt om tegelijk met de werkorder, de bijbehorende documenten automatisch te
printen.

CALCULATIE

Een calculatie kan de basis voor de stuklijst en de bewerkingsroute van het eindproduct vormen. Tijdens het invoeren van de order worden dan de
standaarddetails automatisch aangemaakt. Het is echter ook mogelijk een calculatie kan in een order op te roepen als aanvulling op een standaard 
eindproduct.

AFWIKKELING VAN DE ORDER

De werkzaamheden aan de order en de materiaaluitgiftes worden geregistreerd met programma's als:

SERA8530 Bewerkingen gereedmelden
SERA8110 Muteren uren
SERA8420 Afboeken zoeklijsten
SERA8380 Werkorders gereedmelden
SERA8590 Opschonen werkorders
SERG8120 Aanmaken detailplanning
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SERH8410 Toevoegen budgetten aan werkorders/projecten

DOEL:

Toevoegen van budgetbedragen en –omschrijvingen aan projecten / werkorders.

 

In sommige gevallen zijn werkorders of projecten niet nauwkeurig te definiëren. Pas gaandeweg het project wordt duidelijk welke materialen benodigd
zijn, hoeveel tijd er besteed moet worden aan verschillende onderdelen, wat door derden wordt gedaan etc. etc.

Het is mogelijk om zo'n project te voorzien van een budget per sub-project. Via de nakalkulatie (A857) wordt het budget, de aangegane verplichtingen, de
werkelijk bestede bedragen, en de eventueel beschikbare ruimte getoond.



sera     HANDLEIDING                       

SERH8730 Toevoegen bewerkingen

DOEL :

Toevoegen van bewerkingen (planningen) aan lopende nacalculatieprojecten.

 

WERKZAAMHEDEN OP NACALCULATIEBASIS

Projecten kunnen worden gebruikt om werkzaam heden te registreren, die achteraf worden gefactureerd. Te denken valt daarbij aan dienstverlenende
organisaties, zoals advocaten, consultancybureaus, reparatiediensten, etc. die uren en eventueel kosten en materiaal op een projectnummer schrijven.
Periodiek wordt een factuur gemaakt. Een project van dit type wordt meestal gedurende een bepaalde periode beschikbaar gehouden om uren, kosten
en materialen op te boeken.

PLANNING

Hoewel facturering op nacalculatiebasis gebeurt, kan het zinvol zijn de werkzaamheden wel te plannen. Via dit programma kan op een eenvoudige
manier een bewerkingsdetail aan een project worden toegevoegd, waardoor de werkzaamheden in de planning worden opgenomen.

ZIE OOK:

 SERG8120 Aanmaken detailplanning
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SERH8780 Projecten gereedmelden / factureren

DOEL :

Gereedmelding van geproduceerde aantallen en facturering daarvan volgens de in de opdracht vastgelegde prijs.

 

In een project dat volgens een vaste prijs moet worden gefactureerd, worden prijzen, aantallen en omschrijvingen van een factuur al in concept
vastgelegd. Met dit programma wordt de definitieve factuur aangemaakt. Facturering kan in delen plaatsvinden.
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SERH8990 Wijzigen voorraadprognose

DOEL :

Afstemmen van de vraag uit productie en verkoop op het aanbod uit voorraad, productie en inkoop door levertijden te wijzigen.

 

 

Per artikel wordt een overzicht gegeven van de voorraadprognose. Zie SERA6910 Overzicht voorraadprognose. Soms zijn vraag en aanbod niet goed op
elkaar afgestemd, doordat bijvoorbeeld een productieorder te laat is gepland, een inkooporder te vroeg wordt geleverd, of doordat de levertijd van een
verkooporder te optimistisch is ingevoerd. 
Wanneer een gebruiker ook via de standaardmenu's orders en / of projecten mag wijzigen, biedt dit programma een snelle methode om vraag en aanbod
goed af te stemmen.  
Wanneer de levertijd van een werkorder voor een eigen product wordt gewijzigd, wordt de levertijd van de benodigde onderdelen en materialen en de
planning van bewerkingen automatisch ook gewijzigd.
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SERZ8610 Invoeren dossiers

DOEL :

Vastleggen van algemene of klantgebonden dossiers.

Dossiers worden gebruikt als een soort ordernummer, waarop kosten kunnen worden geboekt, zonder dat er direct opbrengsten tegenoverstaan. Door
dossiers per klant en / of onderwerp te gebruiken, kunnen de bestede tijd en de gemaakte kosten nauwkeuriger gevolgd worden, dan wanneer er slechts
een algemene werksoort of algemene kostensoort beschikbaar is.

Een dossiernummer kan worden aangeroepen tijdens het invoeren van journaalposten, inkoopfacturen en uren. Eventueel kan via directe facturering
alsnog opbrengst geboekt worden op een dossier.

Een bijzondere vorm van een dossier is de helpdesk. Wanneer een dossiernummer met de code 'HELP' begint, worden helpdesk-uren automatisch op
dat dossier geboekt.

ZIE OOK:

SERA6510 Invoeren inkooporders
SERA3040 Invoeren inkoopfacturen
SERA3010 Invoeren dagboeken (VAST)
SERA7510 Directe facturering / creditering
SERA8110 Muteren uren
SERB0310 Invoeren problemen
UTIL3500 Opnieuw aanmaken planning werkorders
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UTIL0200  Overzicht recordlayouts

DOEL :
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UTIL0500 Data utilities

DOEL:

Beschrijving van diverse utilities om de integriteit tussen verschillende tabellen te testen of aan  te maken.

 

 

Situaties, waarin utilities gebruikt worden zijn:

 

CONVERSIE VAN DATA

Soms worden data geconverteerd vanuit een oud systeem. Ieder sofware programma heeft een specifieke architectuur. Soms zijn bepaalde gegevens niet
aanwezig. Hoe dan ook, het oude software systeem heeft nooit integriteitcontroles. Onderstaande utilities kunnen hulp bieden bij het koppelen van gegevens
vanuit oude bronnen in het nieuwe systeem.

EEN NIEUWE MODULE IN GEBRUIK NEMEN

Dit voorbeeld is alleen van toepassing wanneer het voorraad systeem op "ON-LINE" is gezet. Indien dit het geval is zal het systeem verhinderen, dat er direct op
de rekeningen  "nog te ontvangen facturen" en "voorraad" wordt geboekt.  Zo lang als het voorraad systeem off-line stond, heeft er nooit een boeking
plaatsgevonden. Met UTIL0850 wordt het grootboek en de subadministraties "nog te ontvangen facturen" en "voorraad" gelijk gesteld. 

EEN BACK-UP HERSTELLEN

Mocht het onverhoopt gebeuren, dat een back-up moet worden teruggezet, dan is het is vrijwel onmogelijk alle handmatige invoer voor een heel bedrijf in één
keer te herstellen tot aan de laatste back-up. Als het mogelijk is om slechts één of twee tabellen te restoren, dan is dat veel eenvoudiger. De utilities bieden dan
de mogelijkheid om de integriteit tussen de oude tabellen van het back-upmedium en de tabellen op de server te herstellen. Ontbrekende boekingen worden op
een aparte rekening gezet. Slechts de ontbrekende invoergegevens van één of twee tabellen moeten dan opnieuw worden ingegeven en tegengeboekt op de
aparte rekening.

N.B. Wees er zeker van dat de indexen ook worden teruggezet of opnieuw aangemaakt met reindex.exe

VERANDERINGEN IN ARTIKELGROEPEN

Artikelgroepen koppelen artikelen met de bijbehorende voorraad aan financiële rekeningen. Wanneer het voorraadsysteem online staat, worden alle
veranderingen in de voorraad op de desbetreffende rekening geboekt. Wanneer de rekening wordt gewijzigd, boekt het systeem niet alle bedragen automatisch
van de oude naar de nieuwe rekening. Programma UTIL0850 zal dan de relatie tussen de verschillende artikelgroepen en de boekhouding weer herstellen..

 
EXCLUSIEF GEBRUIK

De integriteitcontrole kan alleen uitgevoerd worden op het moment dat niemand gegevens aan het wijzigen of toevoegen is. Het programma kan alleen gebruikt
worden wanneer er geen andere gebruikers actief zijn. 

 
UTIL0850 - AANSLUITEN VOORRAAD <> GROOTBOEKADMINISTRATIE

Door de voorraad op 'online' te zetten worden alle veranderingen in de voorraad, facturen, productie-gereedmeldingen en goederenontvangsten direct verwerkt in
de financiële administratie volgens de rekeningen en afdelingen zoals genoemd in de artikelgroepen. Goederenontvangsten worden gedebiteerd op een
voorraadrekening of een kostenrekening. Het creditbedrag wordt geboekt op de rekening  'nog te ontvangen facturen'.  Deze rekening wordt weer gedebiteerd
zodra de inkoopfactuur wordt geboekt. Het rekeningnummer moet worden ingegeven op het moment dat de voorraad op 'on-line' wordt gezet.

Wanneer het on-line systeem al in gebruik is, zal het programma UTIL0850 de nodige boekingen doen om de waarde van de voorraad en de
goederenontvangsten zonder factuur te laten kloppen met het grootboek. Voorraadverschillen worden geboekt op de voorraadrekeningen en de
verbruiksrekeningen. Verschillen op de rekening 'nog te ontvangen facturen'  worden tegengeboekt op de verschillenrekening. (Zie A212).  De verschillen worden
geboekt met een journaal met het nummer  ‘L085’.  Het is aan te bevelen eerst L084 te draaien voor een analyse.   

UTIL0840 - CONTROLE VOORRAAD <> GROOTBOEKADMINISTRATIE

Dit programma rapporteert alle verschillen zoals beschreven bij UTIL0850, maar er worden geen boekingen gemaakt. Het controleert ook de aansluiting tussen
DEBITEUREN, CREDITEUREN en GROOTBOEK.  Deze verschillen kunnen worden opgelost met UTIL0500.  

 UTIL0500 - AANSLUITEN FINANCIËLE ADMINISTRATIE

Dit programma herstelt alle verschillen tussen debiteuren, crediteuren en grootboek. Dagboeken, die niet in balans zijn, worden in evenwicht gebracht door een



boeking op de verschillenrekening. Deze rekening kan later via de ontbrekende journaalposten worden leeggeboekt tegenover de juiste rekeningen. 

Controles en reparaties worden gedaan t.a.v.

 Onderwerp Controle Referentie
Debiteuren <> grootboek Totaal per periode / dagboek / valuta SERA-DEB01 in grootboek

Debiteuren BTW <> grootboek Totaal per periode / dagboek / valuta SERA-DEB02 in grootboek

Crediteuren <> grootboek Totaal per periode / dagboek / valuta SERA-CRE01 in grootboek

Crediteuren BTW <> grootboek Totaal per periode / dagboek / valuta SERA-CRE02 in grootboek

Debiteuren Openstaand <> alle bedragen Status

Crediteuren Openstaand <> alle bedragen Status

Grootboek Openstaand <> alle bedragen Status

Dagboeken Saldo per periode / dagboek / valuta -

  

UTIL0510 - CONTROLE FACTUREN <> DEBITEUREN  

Dit programma controleert of alle facturen zijn geboekt. Wanneer een factuur zonder doorboeking wordt gevonden wordt de status op 'niet geboekt' gezet. Met
C344 kan de factuur alsnog geboekt worden. 

UTIL0800 - HERSTELLEN VOORRAAD / ORDERADMINISTRATIE

Deze utility controleert alle details uit handelsorders, voorraad, productieorder, inkopen en toewijzingen. Overbodige reserveringen, toewijzingen en oude
tekstregels worden verwijderd. Voorraad- en reserveringstotalen worden in het artikelbestand opgenomen.

   

UTIL0860 - KOPPELEN VASTE ACTIVA <> GROOTBOEK

Boekwaardes vanuit de vaste activamodule worden geteld en waar nodig wordt het grootboek aangepast op de gevonden waardes. Verschillen worden op de
verschillenrekening geboekt.

    

UTIL0590 - CORRUPTIE-CHECK OP DE DATABASE

Dit programma maakt geen correcties. Het controleert alleen of de database technisch in orde is en er geen virussen zijn. Het controleert bovendien of tabellen
langzaam zijn geworden en mogelijk gereorganiseerd moeten worden. In normale situaties is het gebruik van dit programma overigens niet nodig.  

 

UTIL2520 - OPNIEUW DOORBOEKEN VERKOOPFACTUREN

Dit programma boekt alle verkoopfacturen over een bepaalde periode opnieuw door. Alle oude boekingen vanuit de facturering worden overschreven. Zowel de
boekhouding als de verkoopstatistiek worden opnieuw aangemaakt.

 

UTIL2550 - OPNIEUW OPBOUWEN VERKOOPSTATISTIEK

Dit programma heeft dezelfde functie als UTIL2520, maar maakt geen financiële boekingen. Alleen de statistiek wordt opnieuw opgebouwd.
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UTIL3500 Opnieuw aanmaken planning werkorders

DOEL :

De bestaande capaciteitsplanning wordt leeggemaakt en alle bewerkingen worden op basis van de beschikbare capaciteit opnieuw ingepland.

 

ZIE OOK:

 SERG8120  Aanmaken detailplanning
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UTIL7010 Change parts conversion file

PURPOSE:

Create / change a file to convert remote part numbers into local part numbers during EDI

 

The file can be maintained both at the receiving and sending side. It is often used between a commercial side and a production plant. Commercial
numbers won't change that fast, while the production will add maybe frequently a version number to make sure
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UTIL7020 Change employee conversion file

PURPOSE:

Create / change a file to convert remote employee numbers into local employee numbers during EDI.

 

The conversion file is called when remote files like hours, agenda etc. are received and processed.
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UTIL7110 Summary unconfirmed purchases

PURPOSE:

This program gives information about the status of purchase EDI requests to a remote sales office.

 

The program show requests without a confirmation and request with a rejection and the reasons for rejection.
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UTIL7120 Confirm purchase orders

PURPOSE :

Confirm or reject purchase requests from remote companies. In case of rejection remarks can be added.

 

Received purchase orders are processed into a requisition file. This program is used to accept the orders into the sales files or to reject the requests. By
switching on parameter SERA\PARAMET\PURCACC.PAR all orders that have a correct delivery time are
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UTIL7130 Delete cancelled sales orders

PURPOSE :

Delete all sales orders for which no longer an EDI purchase exists.

 

Run this program on regular basis, to avoid that the main office is going to purchase or produce goods for which there is no longer a requirement.
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UTIL7150 Print delivery date change requests on EDI orders

PURPOSE :

Foreward requests from EDI customers to suppliers on directly purchased orders.

 

The EDI customer needs to create the PCH*.* variable forms for change requests. The request is transferred by EDI and the connected purchase order is
marked. This program prints the marked requests for delivery date changes to the supplier. A local PCH*.* set of variable forms is required too.
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UTIL7310 Change delivery times per part

PURPOSE :

Changes in delivery times have to be sent to remote sides by EDI.

 

This information is important in case delivery times are changing at the central warehouse and the local warehouse uses an automatic minimum level
calculation.
Suppose the delivery time (lead-time) changes from 8 weeks to 5 weeks: The actual purchase orders from the remote side are correct. The new delivery
time is only valid for new shortages. We don't want the minimum stock program to calculate that there is too much on order because of reduced delivery
times. The changed lead-time processed gradiently into the parts file.
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UTIL7370 Commit stock to remote sales orders

PURPOSE :

Commit stock to sales orders which were received by EDI from a remote company to be shipped from this warehouse.

 

This option is used in case the remote users don't commit stock them selves.
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UTIL7380 Print shipping lists for remote

PURPOSE :

Print a shipping list on remote orders, that are going to be shipped from this warehouse.
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UTIL7390 Confirm shipments on remote orders

PURPOSE :

Write off shipped stock and prepare an invoice proposal for the remote company.

 

The remote company is printing the final invoice after receiving the EDI file with the shipment information. Program SERB3400 has to be used by the
remote company to print the invoices.
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UTIL7510 Accept received parts data

PURPOSE :

Accept changed or new parts from a remote company into the own parts file.

 

The information is received by EDI and stored in a temporarily file. Util7510 gives the possibillity to change, accept or reject the parts.
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UTIL7600 Accept received goods

PURPOSE :

Move goods from an administrative warehouse ER to actual stock.

 

 

Goods shipped by EDI are booked into quarantine stock of warehouse ER at the receiving side. As soon as the physical stock arrives the goods can be
released from ER to the free stock in the actual warehouse.
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UTIL7710 Create communication scripts

PURPOSE:

Instruction how to exchange information between remote SERA computers.

 

There are different ways to set up communication between 2 computer systems. It depends on the type and quantity of information that has to be
exchanged, the ownership of the computers and information, communication costs, facilities, distance etc. which setup is the best solution. 

 

Main types are:

1.       On line information exchange.

A permanent or a temporary line connects 2 Computers. Both computers can run without each other. This type of communication is used in case
you want to ask information from or to enter information into a remote computer. Examples are surfing on the Internet, calling a bulletin board
system or telebanking.

2.       Wide area network

A central computer contains information. It's called the server. Workstations can be connected to the main computer by a dedicated line or by a
chosen line. It's only possible to do the job as long as the line is open. An example is a branch that is connected to the head office by a permanent
open data line or a sales representative, who calls by modem the office to type in his reports. Sera provides also tools to use the Internet for
communication.

 3.       EDI - electronic data interchange 

This type of communication is used to exchange data between 2 independent computer systems. The information has a predefined structure, which
makes it possible that the data after preparation can be sent automatically. 
It's possible to transfer data directly between the 2 computers that are connected at the same moment. Examples are data transfer by PC-Anywhere
or automatic down loading of actual information from the Internet.
It's also possible to send the information to a third computer, a so-called mailbox. It's not necessary to be connected at the same time. The first
computer can send the information to the mailbox even if the second computer is not available. The second computer can collect the information at
any moment even if the first computer is not available. Examples are sending email, exchanging trade information according the EDIFACT standard
or sending electronic tax applications. 

 This program L771 is about data exchange by EDI.

Electronic data interchange is done according standards. There are public standards like EDIFACT for all kind of trading information and there are private
standards. This chapter describes a private standard for communication between 2 SERA computers. 
 

STEPS IN SERA - EDI

1. Collect information 

A script file contains information about the type of information to collect, the frequency of collection and destination of the data. This file can be updated
with the program of this chapter, L771.  A program called CCAT.EXE is located both in the \SERA directory (dos-version) and in the \SERAWIN directory
(windows version). CCAT is checking every minute the script file, if an EDI file has to be filled with information. 
The collected information is placed as CCAT*.* files in the directory \SEND\<NAME>. Each destination gets an own directory <NAME>. The name is
entered in the script file and the directory is created automatically.

2. Send collected information

There are several ways to send the information.

OVER A LOCAL OR WIDE AREA NETWORK.

A disk drive in the "drive\modem\email" field in the script file (f.i. G: or H:) will make that CCAT.EXE will skip the step of placing the information in the
\SEND\<NAME>. The information is placed directly in the \REC\<NAME> directory on the destination disk.

AWLAN  (PC-ANYWHERE)

This program can run in host and in remote mode. The remote needs to have Awlan procedures and operation (.OPR) files that are telling:
-which modem number to use
-which files to send from the local \SEND\<NAME> directory to the remote \REC\<NAME> directory
-which files to collect from the remote \SEND\<NAME> and to place into the local \REC\<NAME>. 
The "drive\modem\email" field in the script file is left BLANK.

EMAIL

Ccat.exe will prepare an email in the directory \CCATMAIL\OUT.  The "drive\modem\email" field in the script file has to contain an email address like



<user>@<server>. 
The prepared email has an encrypted attachment, that contains the files from \SEND\<NAME> as a <NAME>.ZIP file. The mail server Mdaemon will
take care for shipment to the Internet.

Receive information

Information can be received in different ways.

OVER A LOCAL OR WIDE AREA NETWORK. 
The Ccat.exe of the remote computer has placed the data in the local \REC\<NAME> directory.

AWLAN

A session of Awlan will not only send but also receive files.

EMAIL

Mdaemon will collect email. The email has an attachment that contains data. The attachment is automatically placed in the \CCATMAIL\IN directory as
an encrypted ZIP file.

Process received information

Ccat.exe will check if there are data files received in the \REC\<NAME> directories or email attachments in the \CCATMAIL\IN directory. Ccat will unzip
and decrypt the <NAME>.ZIP attachments from that directory to the \REC\<NAME> directories.
The received files have extra information like hash-totals to check if the data were not corrupted during transmission. They also contain instructions for
ccat.exe how to handle the data. Ccat will process the data into Sera according those instructions.
The Ccat program has a lot of safety procedures. You don't have to worry about sending data 2 times. Ccat will only update once.

 

SCRIPTS / TRANSMISSION FILES

A script file requires information for selection of data and also for processing the data at the other side. It depends on the type of script if all information
is actually used, but it's recommended to fill in all fields. Program L771 will not check if the information is correct: enter the data with extra care.

customer # of remote
This number is required for processing purchase orders, sales information, financial data etc. It has to be an existing number in the customer file. See
SERA1110  Create customers.

area # of remote
This number is required for processing purchase orders, sales information, financial data etc. It has to be an existing number in the customer file. See
sera2310 create area codes

supplier # of remote
This number is required for processing purchase orders, sales orders, stock information, financial data etc. It has to be an existing number in the
suppliers file. See sera1010 create suppliers .

user # of remote
The user number is used to check data integrity and to track the source of information. If the field is blank, the system will use 'START'' as the user
code.

current account # of remote
This account is required to post receivable or payable amounts on in case financial transactions are transmitted or in case financial transactions are
created while processing EDI files. Transactions are created when goods are shipped etc. The number has to be an existing number in the general
ledger accounts file. See sera1210 create legder accounts

company # of remote
This number is required in case financial transactions are transmitted or in case financial transactions are created by processing files. The number has
to be an existing number in the company file. See sera2110 create companies.

warehouse #
This number is required for processing purchase orders, sales orders, stock/parts information etc. It has to be an existing number. See SERA1910 Enter
stores

remote numbers:
we have customer # at remote
we have area #'
we have supplier # at remote
we have user# at remote
we have current account at remote
data are at disk
we have company # at remote
warehouse #

These are the numbers at the other computer. Do a double check that the numbers are correct!

directory to send/receive files

A program called CCAT.EXE is located both in the \SERA directory (dos-version) and in the \SERAWIN directory (windows version). CCAT is checking



every minute the script file, if an EDI file has to be filled with information. The collected information is placed as CCAT*.* files in the directory \SEND\
<NAME>. Each destination gets an own directory <NAME>. Fill in the <NAME> in this field.

disk, modem or mail address

Information can be received in different ways:

OVER A LOCAL OR WIDE AREA NETWORK
-enter the disk name like H: or J:

BY AWLAN

-leave this field blank. An Awlan procedure file will contain the modem number.
 

BY EMAIL
- enter an email number like <user>@<server>.com

frequency in seconds
Data can be collected and sent every xx seconds. Enter the number of seconds in this field.

 

3600           every hour                      604800               every week
86400         every day                       2500000              every month

NOTE:

Ccat.exe will prepare Awlan instructions according the first file that has to be transmitted. So if Awlan is used in the remote (active) mode and there are
several hosts, the first actual script determines what session is started. In that case: make sure that the frequencies are always more than the total time
required to finish all sessions. Otherwise the system will only start the session involved with the script that has a frequency that is too short.

sailing time of goods in days
This field is used by exchanging purchase orders and confirmations on sales orders. Fill in the number of days that goods are shipped or the number of
days the goods are hold until a full truck is reached etc. The system will change the delivery time for the shipping side some days earlier than the
receiving side.

program to run before
Mention a script as listed below here.

last successful transmission date
This field is filled by CCAT.EXE.  By changing it, you can re-send older data. This can be useful in case the remote lost data, data were corrupted or
there were some bookings made in older periods. Ccat.exe will always check that records are processed only once. So putting back the data will never
cause a problem.

last record
This field is also filled by CCAT.EXE. It has the same purpose as the last successful transmission date. In some cases a date is the best selection:
financial figures, sales orders etc. In other cases the record number: customers, parts etc. Change both fields in case of any doubt.
 

SCRIPTS

Scripts have the same name as the files that they are preparing in the \SEND\<NAME> directory unless an other name is mentioned. The file names
have to be entered in the *.OPR file in case Awlan is used. Some scripts don't prepare a file at all. The just do some preparation in your own files.

 

SCRIPTS TO PURCHASE STOCK FROM A CENTRAL WAREHOUSE AND TO MOVE TO A LOCAL WAREHOUSE

 

CCATPURC                           -               Collect purchase orders

This script collects purchase orders that have to be send to a remote supplier. The purchase orders can be created by the regular Sera programs or by
script CCATAUTP.

 

CCATMINS                            -               Calculate minimum stock level

The rules are entered with UTIL7810 Change stock calculation parameters

Use this script as a preparation for CCATAUTP. There is NO transmission file involved.

 

CCATLEAD                            -               Collect lead time changes

This script is important in case delivery times are changing at the central warehouse and the local warehouse uses an automatic minimum level



calculation. Suppose the delivery time (lead-time) changes from 8 weeks to 5 weeks: The actual purchase orders from the remote side are correct. The
new delivery time is only valid for new shortages. We don't want the CCATMINS program to calculate that we have too much in order because of reduced
delivery times. The changed lead-time is processed gradiently into the parts file. The frequency of sending has to be at least once per week.  See
UTIL7310 Change delivery times per part

 

CCATAUTP                           -               Create automatic purchase orders

This script creates orders to purchase goods from the remote user. The method is the same as described in SERA6680 Automatic purchase orders. 
Script CCATMINS can be used to re-calculate the minimum stock level first. There is NO transmission file involved with this program.

 

CCATCONF                           -               Collect confirmations on purchase orders.

Received purchase orders are processed into a requisition file. Program UTIL7120 Confirm purchase orders is used to accept the orders into the sales
files or to reject the orders. By switching on parameter \SERA\PARAMET\PURCACC.PAR all orders that have a correct delivery time are accepted
automatically. Wrong prices are overwritten.

 

CCATACOM                          -               Commit stock and invoice sales orders

It’s possible to transfer goods with EDI from one owner (company) to another company without moving the goods physically. This occurs in a central
warehouse that contains goods for several companies or departments. The ccatacom script takes care for committing and invoicing the goods
automatically. It has to be processed before CCATSHIP.  There is NO transmission file involved.

 

CCATSHIP                             -               Create shipments on sales orders

Purchases from a remote are processed to a regular sales order with the remote as a customer. Stock can be committed, shipped and invoiced with the
regular programs. The CCATSHIP script collects the new invoices / shipments for sending them to the receiving company. The goods are placed in the
quarantine stock in warehouse "ER". All financial postings like booking the purchase invoice, payment to the current account, stock, price differences,
currencies etc. are done automatically at the receiving side. The sales invoice is paid against the current account at the shipping side. Make sure that all
fields regarding customer / supplier numbers, current accounts etc. are filled.
The receiving side has to use program UTIL7600 Accept received goods to release the goods to free stock as soon as the physical goods have arrived. 
If there is a parameter \SERA\PARAMET\SAMESAME.PAR at the receiving side, the goods are booked immediately into the free stock at the same
location as the shipping side. Only the company code and the owner ship of the goods are changed. This occurs in a central warehouse that contains
goods for several companies. 

 A parameter \SERA\PARAMET\FREESTOC.PAR has to contain the codes of the suppliers from which stock can be accepted without any check into
free stock. The supplier code(s) have to be entered like:

*1234*        -   between asterixes and without any blanks.

 

SCRIPTS FOR ORDERING A REMOTE WAREHOUSE TO SHIP GOODS DIRECTLY TO THE CUSTOMER

CCATSALE                            -               Collect sales orders

This script collects sales orders that have to be shipped from a remote warehouse to a customer. This option is used in case the warehouse takes care
for the commitments and shipping orders. Programs involved are: 

UTIL7370 Commit stock to remote sales orders
UTIL7380 Print shipping lists for remote
UTIL7390 Confirm shipments on remote orders

 

CCATCOMM                         -               Collect commitments

The selling side itself can also commit the stock from the remote warehouse in case the stock information is created by sending CCATMOVE from the
remote warehouse. This option can only be used in case there are no other sides connected to the warehouse.  
The system will print a picking list at the remote side during processing of the received file. Further handling of the commitments can be done at the
remote by UTIL7390 Confirm shipments on remote orders

 

CCATINVO                            -               Collect invoice information for shipments

This script is used in case the ordering company and the shipping company are the same. The information is sent from the shipping side to the ordering
side. As soon as the file is transmitted, CCAT.EXE will create an invoice to customer.  Use Sera3400 to print the invoices.

 

CCATINV3                             -               Collect invoice information for 3rd party shipments

This script is used in case the ordering company and the shipping company are NOT the same. The system will take care for all financial bookings
involved.



CCATMOVE                          -               Create movement Information

This script will collect the stock movements from a remote warehouse. The actual stock will be rebuild from the movements at the receiving company.

CCATSTOC                           -               Collect quarantine stock information

Ccatstoc is required to send information about the quality status of stock. It has to be planned as an additional script to CCATMOVE. It's not required if
no quarantine options are used at all.

 

CCATOBSO                          -               Collect obsolete stock and move it to another warehouse.

This script doesn't create a file that can is sent to a remote.  It only collects obsolete stock from a regular warehouse and moves it to a special
warehouse. The stock information of the special warehouse can be distributed by CCATMOVE to inform other group companies. See UTIL7760 Create
obsolete stock parameters for an explanation of the calculation parameters. The warehouse numbers are taking from the entries from that program and
NOT from the script.

 

CCATRPUR                           -               Collect purchase orders

CCATRPUR is used to send purchase order information to a remote warehouse. This information can be used when the goods are received in the remote
warehouse.

 

CCATGOOD                          -               Create goods receipts information

This script is used in case goods are received at the remote warehouse and the purchase invoices are booked at the parent company. The received
quantities are sent with this script from the warehouse to the remote accounting department.

 

OTHER SCRIPTS

CCATPART                           -               Collect changed / new parts information 

The ccatpart script is used to send parts from a central warehouse / company to a remote, ordering company.
The transmission file is called CCATPRTS.DBF.
The receiving company can use UTIL7510 Accept received parts data to process the data into the parts file.

CCATFSTO                            -               Collect information about free stock

The part number conversion file is not used with this script. It can be used in case lines or a central warehouse want to inform other lines about their
stock. The stock quantity is calculated by counting the quarantine, reserved and commited stock and deducting  sales and production requirements.
Warehouses that are marked as "own stock" and that are NOT remote are counted. Stock information from other branches is distributed too in case
there is a parameter file \sera\paramet\HEADOFFICE.PAR.
The stock is booked at the other side in warehouse "ED". This warehouse is created by CCAT.EXE. Each time new information is received, the old stock
is removed and the new information is processed in stead. 
The city from the company address (see SERA0810 Change company data) is used as a lot number. The lot number can be changed by creating file
\SERA\PARAMET\CCATFSTO.PAR. Enter a name of max. 10 positions in this file. 
It is not possible to commit stock from the "ED" warehouse. Use Ccatmove in case you need that option.
This script is only used to give others information about stock elsewhere.

Removing remote stock information:
Run CCAT.EXE with a parameter /CS-<LOT>, where <LOT> stands for the lot number of the remote stock.

 

CCATIVHS                             -               Collect invoice header information

Ccativhs takes care for sending invoice headers to a remote. This script is used in case a branch creates invoices but further administration is done at a
head office. The received invoices are only processed into the invoice file. No further financial processing is done. Use other scripts to send stock and
financial information. Use this script always in combination with CCATIVLS and CCATSTAT.

 

CCATIVLS                             -               Collect invoice lines information

See script CCATIVHS.

CCATSTAT                            -               Collect sales statistics

See script CCATIVHS.



CCATGENL                            -               Collect general ledger information

This script will collect automatically the booking from the actual period and the previous period. In case older periods have to be sent too, you have to
change the financial period with program A222. (See SERA2210 Enter booking periods).  Put an asterix * into the field "Entry allowed?".  Ccatgenl will
collect this period too. The mark will be put back to "N" automatically after collection.

CCATDEBT                            -               Collect debtors information

CCATCRED                           -               Collect creditors information

CCATCURR                           -               Collect currencies

CCATMATB                           -               Collect bills of material information

CCATDOCS                           -               Collect documents information

CCATCISS                             -               Collect sales information

Ccatciss will collect statistical information about commercial activities as entered by SERI1810 Sales information-system. There are 2 files involved:
CCATCISS.DBF and CCATCISS.DBT.

CCATAGEN                           -               Collect agenda  dbt

There are 2 files: CCATAGEN.DBF and CCATAGEN.DBT

CCATPROG                           -               Collect progression list

CCATHOUR                           -               Collect hours

Use UTIL7020 Change employee conversion file when the employee numbers between the 2 sides are different.

CCATPERS                           -               Collect employees

Don't use this script in case different employees of the remote have the same numbers as the local employees. The remote has to enter the employees
manually with an other number. The conversion has to be entered with UTIL7020 Change employee conversion file.

CCATCASH                           -               Collect cash forecast

CCATMRPL                           -               Collect master plan

This script can be used to collect production forecast from remote branch to a main production plant.

CCATRSAL                           -               Collect trade orders - short
CCATRSA1                           -               Collect trade orders - extended

These scripts are used at a remote sales office or at the computer of a sales representative to send orders to the main office. The extended version
transfers all details of an order. The short version will only send the most basic information like customer, part, quantity, price and delivery date. All other
information is added by the system from the basic data from the customer file.  
Use the extended version in case shipment addresses, payterms etc. have to be changed sometimes by the remote. The short version works very well
with the Sera interfaces for hand terminals like Psion. 
Part numbers are NOT converted.

CCATREPA                           -               Collect repair orders / warranty claims at a branche
 

CCATREPH                           -               Collect repair orders at the head office for answers to branches

These scripts are used to communicate repair / warranty information from a branch to a head office. 
Parts, suppliers and cause/complaint codes have to be the same at the branche and at the head office.
The head office is leading for the result (warranty or not) and the user defined repair fields 6 – 10. The other fields are dominated by the branch. The
customer number is important in the head office script CCATREPH and the supplier number in the branch script CCAT REPA. 
The repair entry /  change programs are asking for an additional supplier number at the branch. This number represents the brand name in case the head
office did not produce the part themselves.
Fields are available to print the number and name of the customer of the branch at the head office. The customer number is not required in the customer
file at the head office.

 

DATA TRANSFER IN A NETWORK

Ccat.exe will take care for data-transfer in a LAN or a WAN, as soon as the frequency from the script tells to do so.



Create a batch file CCATREMO.BAT

:1
F:
CD\SERA         or CD\SERAWIN       
CCAT.EXE 

GOTO 1

NOTE:

Don't create and run this batch file in case you are also using Awlan for transfer of files. Network transfer will be done together with the preparation of the
files that have to be transferred by Awlan.

 

DATA TRANSFER BY AWLAN (PC-ANYWHERE)

Awlan works with a host side in a waiting state and a remote side that starts to call.

REMOTE MODE    -               calling side

Create a user called EDI in AWLAN. Create an automatic procedure for each host that has to be called. A procedure uses an operation file called 
*.OPR.

Parameter settings of a procedure:

Date and time      ALLWAYS AND NOW
On error CONTINUE SESSION

The procedures have the same name as the names of the subdirectories \SEND\<NAME> and \REC\<NAME>.

The operation files are containing the files to transfer. (Wild cards are not allowed.) Operation files have the ASCII / TXT format. You can use all editors
that handle this format to create or change an operation file. 
All files that have to be transferred to or from a host, even if they have different transfer frequencies, can be mentioned in the SAME operation file. If
Ccat.exe didn't prepare some of the files, the ERROR-setting of the automatic procedure will ignore the missing files.

Sample of an *.OPR file used by Awlan.

hostsend v:\send\<name>\ccatinfo.dbf w:\rec\<name>\ccatinfo.dbf
hostsend v:\send\<name>\ccatagen.dbf w:\rec\<name>\ccatagen.dbf
hostsend v:\send\<name>\ccatagen.dbt w:\rec\<name>\ccatagen.dbt
hostsend v:\send\<name>\ccatprog.dbf w:\rec\<name>\ccatprog.dbf
 

remotesend w:\send\<name>\ccatinfo.dbf  v:\rec\<name>\ccatinfo.dbf
remotesend w:\send\<name>\ccatagen.dbf v:\rec\<name>\ccatagen.dbf
remotesend w:\send\<name>\ccatagen.dbt v:\rec\<name>\ccatagen.dbt

Make sure that file CCATINFO.DBF is mentioned both in the HOSTSEND and the REMOTESEND part. This file contains information for the other side
about dates and record numbers that have been successfully received and processed. The file is created by Ccat.exe.

CCATREMO.BAT controls the process of collecting and transferring data.

:1
F:
CD\SERA         OR   CD\SERAWIN
CCAT.EXE /R 
CALL CCATJOB.BAT
GOTO 1

DON'T FORGET THE /R (REMOTE) PARAMETER WITH CCAT.EXE. 
This parameter takes care that only those files that are going to be transferred in the next Awlan run are prepared. Other files are prepared just before the
next run. Take care that the frequencies in the scripts are long enough to handle all hosts in case there are more than one.

The batch file will run permanently. CCATJOB.BAT is a batch file that is created by Ccat.exe. It's based on file \SERA\PARAMET\CCATJOB.PAR

F:
CD\AWLAN
AWLAN -I=EDI -O=R -M=P -N=<NAME>
DEL \SEND\<NAME>\*.DB*

CCAT.EXE replaces the variable <NAME> with the name of the subdirectory.

In case the transfer frequencies from the script file don't require any communication, CCATJOB.BAT will be left empty and AWLAN will not be started
until the transfer frequency tells to do so.

HOST MODE                         -               waiting side

Make a BATCH-FILE called CCATHOST.BAT. 
Modify AUTOEXEC.BAT and and a line:  CALL CCATHOST.BAT
Create a user called "EDI" in AWLAN. Set Awlan to do a WARM-reboot when connection is lost.

Sample of ccathost.bat



F:
CD\SERA              OR CD\SERAWIN
CCAT.EXE
AWLAN -I=EDI -O=H -M=W

 

Ccat.exe will prepare data for transmission.
As soon as ccat.exe is finished, AWLAN is launched. It will go to the host status, waiting for a remote to login. 
When the remote calls, files from the remote are placed in the \REC\<NAME> directory. The files that are prepared by Ccat.exe in the \SEND\<NAME>
directory are transferred to the remote \REC\<NAME> directory.
The system will reboot after the transfer is done and the process is repeated. Ccat.exe will first process the data that were received a few minutes ago
before preparing new data.

 

DATA TRANSFER BY E-MAIL

Sera will use the Mdaemon package to send and receive data exchanged between 2 remote Sera users. 
Mdaemon is a 3rd party product that can be down loaded from the Internet. A license number is required after 30 days of evaluation.

Create a batch file CCATREMO.BAT and run it together with Mdaemon.

:1
F:
CD\SERA         or CD\SERAWIN       
CCAT.EXE  
GOTO 1

NOTE:

Don't create and run this batch file in case you are also using Awlan for transfer of files. The emails are created together with the preparation of the files
that have to be transferred by Awlan.

 

MDAEMON - SETTINGS

All settings are standard. Just follow the installation wizard and don't change or enter anything unless it's instructed below.

 

ACCOUNTS - NEW

·          Tab-account

 

Enter real name and mailbox name as  <user> , where user is the name in your email number. For instance <user>@formnet.com

·          Tab-mailbox

NOTE:  Take care that Mdaemon is the program that collects incoming email. Data will not be automatically processed in case an other program
collects mail.

The file directory has to be changed into <D:>\CCATMAIL\IN, where <D:> is the drive where the Sera data are stored.

Switch on ''enable automatic extraction of Mime encoded attachments". 
The attached data have to be unattached and unzipped into to the \REC\<REMOTE> directories.

 

SETUP  - PRIMARY DOMAIN

·          Tab-domain and gateway settings

 
Leave domain name = company.mail and IP 127.0.0.1 unless you have a fixed IP address and a real domain name like microsoft.com. (No binding!)

Gateway host.  Make sure that the word mail is added like mail.formet.com in case your provider is called formnet.com. 
(Some providers are using the word pop instead of mail.)

·          Tab-directories

The RAW files directory has to be changed into <D:>\CCATMAIL\OUT, where <D:> is the drive where the Sera data are located.
 

 

SEND / RECEIVE SCHEDULER



·          What day?  Mark the days that email is sent and press the >> button.

·          Who's in Control Of Remote Mail? Switch on the 'Scheduler determines….' Option.

·          Options. Switch on  Always send mail if there's 1 (one!) or more messages….

 
 

RAS DIALUP / DIALDOWN

·          Tab-ISP logon settings

 
Enter the logon name and password as given by your internet provider.

DomainPOP Mail Collection

·          Tab-account

Pop server:   Make sure that the word pop is added. Enter pop.formnet.com in case formnet.com is your internet provider.
 

Miscellaneous Options

Make sure that the (last) option 'Process/Check for mail when server is first loaded' is ENABLED.

MDAEMON - LIVE
Make sure that the modem is switched on. 
You can start to run immediately by using the menu option queues: Process now.

SERA SETTINGS
 

SCRIPT FILE  - L771 / L772

Change the field DISK, MODEM, EMAIL TO SEND TO into the email address of the remote. F.i. sera@wxs.nl 

NOTE: The mail server is case sensitive, so don't use upper case unless required.
 

NEW DIRECTORIES

Create <D:> \CCATMAIL, where <D:> is the drive on which the Sera data are located.

Create also <D:>\CCATMAIL\IN and <D:>\CCATMAIL\OUT.

 

ADDRESS.PAR

Create a parameter called \ccatmail\address.par and put your own email-address in it, like <myname>@provider.com  
 

CCAT.EXE

CCAT.EXE can be used for communication in a network, per modem (PC-Anywhere) and per Internet-mail. It depends on the setting in the script field
"DISK, MODEM, EMAIL TO SEND TO", what procedure is used. 
In case there is only email used the system won't need the host or send status. Ccat can be started without a parameter.

The steps that CCAT takes for email scripts are:
 

1.   Check on received email in the \CCATMAIL\IN directory. This mail has the ZIP format, but the extension can have any Z** name. The zip's are
unpacked to the \REC\<REMOTE> directory.

2.       Data received from the remote and stored in the \REC\<REMOTE> directory are processed.

 

3.       New data to send to the remote are prepared in the \SEND\<REMOTE> directories. 



 

4.     Ccat packs the data from the \SEND\<REMOTE> directories to the ZIP format into the \CCATMAIL\OUT directory. The ZIP-files are named
<REMOTE>.Z**, where the Z** extension is automatically created in order not to overwrite previous and not yet over the Internet transferred files. A
*.RAW file is created together with the ZIP-file. This *.RAW file contains mail and the *.Z** attachment instructions for MDAEMON. The Zip files are
scrambled and protected by a computer generated password in order to prevent unauthorized usage during Internet transfer. 
 

PKZIP / PKUNZIP

PKZIP and PKUNZIP are called by CCAT.EXE.  (Legal) copies have to be placed in the \CCATMAIL directory.

NOTE:

It may happen that the dos-box for running pkzip and pkunzip will not close automatically: press the Icon and choose properties. Mark the tick box
"Close on exit".

HANDLING NON- SERA MAIL

If you don't have a reserved email address for transferring data, Mdaemon will receive other messages too. You can read these messages with your
regular mail-program by changing the account settings or adding a new account.

Example for Outlook Express by Microsoft:

Choose ACCOUNTS within the TOOLS MENU and add a new account. Just follow the wizard and fill in all data as if it was a regular connecting to your
mail server. The only exception is the server for incoming mail. Make this a POP3 server and change the server name from pop.<name>.<ext> to
127.0.0.1 , which is the internal internet address for Mdaemon. 
As long as Mdaemon is running  Outlook Express will collect new mail that has been received by Mdaemon.

 

ADDITIONAL PARAMETERS 

The contents of the parameter files are not important. In case the parameter files are available the system will act as follows:

\SERA\PARAMET\CCATFILE.PAR

A log file is created in \CCAT. This file contains information about files that are processed and prepared for transmission. 

\SERA\PARAMET\SUCCES.PAR

Ccat.exe assumes that a prepared file is successfully transmitted. The program is not waiting for a file Ccatinfo. This can be useful in case there is only
a one way data transfer. This option can be dangerous because the system will not check for missing periods or series of records from a file.

 



sera     HANDLEIDING                       

UTIL7760 Create obsolete stock parameters

PURPOSE :

Define parameters to select obsolete stock.

 

The parameters are called by an EDI script called CCATOBSO. (See UTIL7710  Create communication scripts) This script collects obsolete stock from
a regular warehouse and moves it to a special warehouse. The stock information of the special warehouse can be distributed to inform other group
companies or clients about special prices.

Parameters to select stock are:

Older than                            Stock has to be at least a number of months old        

More than                             A minimum value to select

Not issued since                   Only stock that didn't move during the last months 
                                           is selected

Excluded parts can be entered and deleted with UTIL7770.

 

SEE ALSO:

SERA6930  Overzicht niet gereserveerde voorraad
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UTIL7810 Change stock calculation parameters

PURPOSE :

Define parameters for a periodical automatic recalculation of minumumstock. The minimum figures are used during automatic purchasing by EDI.

 

See SERC6660 Berekenen minimumvoorraad-advies for a full description.
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sera       EMAIL SETUP 

 
 

 

GENERAL 

 
There is a popular way of sending invoices, orders etc. by email by printing them to a pdf-printer 
and then send them by email.  
  
Forms like purchase orders, invoices and reports like stock overview, pricelists can also be send 
by email directly from Sera. This is more convenient if case series of orders are send and created 
(automatic purchasing) and the more customers and suppliers want electronic documents the 
more it is interesting when the system does a lot of work.  
 
 
 

 

FILES AND LOCATIONS  
 
\sera\mailer\emailbin      seramail.bat (script to send email) 

xps2pdf.exe (converting xps to pdf) 
pdf.par OR xps.par (defines the type of attachment) 
 

\sera\mailer\emailout 
 

Reports and attachements to send  

\sera\paramet Bodytext.<lan> for automatic body generation 
 

 

 

Note: these files can be found at  

 
http://download.serasoft.com/TOOLS/EMAILBIN/  emailbin.zip 
 
Remove pdf.par in case xps instead of pdf attachments are required 
 

 

 

 

 

COMPANY EMAIL ADDRESSES  

 
The exact setup of the email server is outside the scope of this manual.  Emails can be sent from 
3 different addresses like: 
 

1. Sales@yourcompany.com 
2. Purchase@yourcompany.com  
3. Accounting@yourcompany.com 

 
You can choose other names of keep all 3 the same. Get a password for each of the senders. 
 

http://download.serasoft.com/TOOLS/EMAILBIN/
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sera       EMAIL SETUP 

 
 

EXTERNAL FORMS 

 
External forms like invoices are checking the customer or supplier setting.In case an email 
address for that form is found the email is completely prepared. There is always a preview, before 
final shipping, but you have to realize that not sending is sometimes the same as printing but not 
sending an invoice or a purchase order.  
  

Sender Form 

Sales department (1) Quotation, Order confirmation, Invoice, Pro 
Forma  

Purchase department (2) Price request, Purchase order, Orders too late 
 

Accounting (3)( Statement, Reminder, Payment summary  
 

 
All other prints from Sera can  be send by email too, but the user has to add some information like 
email address, subject etc.  
 
In case extra checks or workflow procedures are required: please consult an email expert.  

 

 

 

 

PRINTER 

 
Create or use the Microsoft XPS Document Writer at the server and set the properties as shown 
in the example.  
 

 
 

 
Write down the NAME, PORT and DRIVER of the printer.  
 
Probably it is: Microsoft XPS Document Writer, Microsoft XPS Document Writer, XPSport 
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SERA SETTINGS 

 

Company level 
 
Go to program A082 (at least available in system management menu of user START) and fill in 
the name of the email server, the sending address(es), password(s) and the name, driver and port 
of the XPS printer.  
 

Addressee level 
 
Go to A102 / A112, change suppliers or customers and change the “INTERNET” field with the 
email addresses where the customer or the supplier wants you to send the documents too  
 

User level  (email copy) 
 
A user can receive a copy of the sent emails. Set the “C.C. EMAIL” field in A042. 
 
 
 
 
 

PRINTING 
 
The external forms as mentioned above will select themselves depending on the settings at 
company, addressee and user level.  Other forms like a stock summary will ask for some 
information.  
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sera       EMAIL SETUP 

 
 
 

 
 
 
 
 

BODY TEXTS 

 
The automatically generated emails like invoices or purchase orders are looking up for  
\SERA\PARAMET\BODYTEXT.<LAN>   
 
Keep the texts as simple as possible, because all the information is at the attached document,   
 
It can be text like  
 

Dear Madam, Sir, 
 
Attached you will find our invoice I120056. 
 
Please don’t hesitate to contact us, in case there is any question.  
 
Kind regards  
 

The Food Company  
15 Central Road  
2456 My City  
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The form \sera\paramet\bodytext.eng as to be: 
 

<b>Dear Madam, Sir, <b> 
 
Attached you will find our -DOCUMENT- 
 
Please don’t hesitate to contact us, in case there is any question.  
 
Kind regards  
 
<b>The Food Company <b> 
15 Central Road  
2456 My City  

 
Please note that -DOCUMENT- is filled during printing and that HTML code like <b> is used.  
Other HTML like <br> for linefeeds and <html> <body> are added automatically in case they are 
not there. Any other tags can be added by you if you like.  
  
 
 
 



 
 

1 

 

sera      FAST PURCHASE INVOICES 

 
ENTRY WITHOUT PDF FILES 
 
Just select the supplier and add the requested information. If the supplier is not used before, the program 
will ask for the VAT percentage in order to calculate the VAT amount. It will also ask for the preferred 
general ledger account and the preferred department.   
This information is stored after the first invoice. In A108 it can be adjusted or predefined.  
C304 can speed up the entry of simple invoices significantly! 
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sera      FAST PURCHASE INVOICES 

 
 
ENTRY  WITH PDF FILES 
 
Electronic documents can be stored in \sera\mailer\purchase\received.  

When the C304 is opened, a list with those documents will appear. As soon as the invoice is posted, the 
file will be removed from the RECEIVED directory and copied to \sera\mailer\purchase\POSTED. The 
document will get the number of the invoice. The document can be opened again with programs 
B321,B322 and A320  

 
AUTOMATIC READING OF PDF FILES 

In the basic setting, the user can only make a connection with the document, but information like supplier, 
date and amount has to be entered manually.  

By installing PDF2TXTOCR.exe in \sera\mailer\emailbin the system starts to read the information from a 
PDF-document.  After  the first invoice it will recognize where the supplier, the amount, the invoice 
number etc. can be found.  

If  all the information seems to be correct, only a user confirmation is required to do a complete posting. 
Missing or wrong information (like a date in a closed period) has to be entered manually. 
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sera      GOODS IMPORT 

 
DESCRIPTION 
 
Sometimes there are heave regulations regarding imported goods. Sometimes there are heave charges 
like duties and freight. In those cases, the standard costing and price differences as provided in Sera will 
give to big differences between the actual costs and the stock value. This method offers a solution. 
  
When imported goods are received they cannot be sold UNTIL all invoices for duties, freight, other charges 
and the goods are posted.  The stock is posted automatically in quarantine.  
 
After posting the additional invoices on a so called import file and after dividing the costs over the stock, 
the stock can be sold.   
 
Parameter setting: 
 
Create a \sera\paramet\import.par (the content is not important) 
 
 
Actions / programs involved: 
 
 
Z861 Create an import file  
 
A651 Enter a purchase order. Connect to a file 
 
Q103 Change the purchase order to local currency with the customs exchange rate 
 Note: This is optional. Required in some countries with regulations regarding foreign currency. 
 
A671 Receive the goods 
 The goods are booked into quarantine stock and can NOT be sold before COST DIVIDING is done. 
 The debit posting on the stock and credit of “invoices to receive” is against the purchase price. 
 
A304 /1 Enter purchase invoices for goods 
 If there are price differences because the actual invoice and/or the currency rates are different,   
 the difference is posted automatically on the account prices differences.   
 
A304 /2 Enter purchase invoices for custom duties, freight etc.  

Use a project connected account (See A122) and enter option 3: file (dossier) and enter the file 
number. 

 
Q101 Cost dividing 
 All the expenses like duties and freight (A304/2) and pricedifference (A304 /1) are counted and  
 added to the stock value and credited to the accounts for import duties, freight,  

price differences etc.   
Now the stock has become free stock  
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Booking sample: 
 

        A651 Purchase 
 

10.000 Euro 
   Q103 Purchase 

 
1.050.000 DZD 

   

        

     
Debit Credit 

 A671 Stock 
 

  
 

1.050.000   
 

 
Invoices to receive 

 
    1.050.000 

 

     
  

  

     
  

  A304 Invoices to receive 10.000 Euro   
  

   
1.100.000 DZD  1.050.000 

  

 
Creditor 

   
  1.100.000 

 

 
Price difference   

  
50.000 

  

     
  

  

     
  

  A304 Import duties 
  

70.000 
  

 
Freight costs  

  
60.000 

  

 
Creditor 

   
  130.000 

 

     
  

  

     
  

  Q101 Stock 
   

180.000 
  

 
Price difference  

  
  50.000 

 

 
Import duties 

  
  70.000 

 

 
Freigt costs 

  
  60.000 

 

     
  

  

     
2.460.000 2.460.000 

 

        

        NOTE: After Q101 the total stock value is  1.230.000 
  

 
This is detailed per part  in the stock file 
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A690 STOCK VALUE BEFORE COST DIVIDING 

                                   

08-08-2015 10:12:22  - SERA -  A690 summary stock value per store  - Coca-Cola Alwin                START      PAGE    1 

 

STORE          00 Warehouse Rayong               

 

PART       DESCRIPTION                                                                QUANTITY          PRICE       TOTAL    

---------- ----------------------------------------------------------------------- ----------- -------------- -----------  

EEN        EEN                                 LOT     000126P    LOCATION   -          10.000     10000.0000   100000.00  

TWEE       TWEE                                LOT     000126P    LOCATION   -          20.000     20000.0000   400000.00  

                                                                                 -------------              -------------  

                                                                                        30.000                  500000.00  

                                                                                 =============              =============  

 

 

Q101 COST DIVIDING 

 

====================================== 

FILE 500001 

====================================== 

 

PRICE DIFFERENCES ON GOODS RECEIPTS <> GOOD INVOICES  

 

INVOICE    DATE     SUPPLIER NAME                                PRICE DIFFERENCE 

---------- -------- ---------- ------------------------------     ----------------- 

    87     20150407 311500     K.P.W Logistics (2002) Co.,Ltd              50000.00 

                                                                  ----------------- 

                                                                           50000.00 

 

ADDITIONAL COSTS   

 

JOURNAL INV.  PERIOD ACCOUNT    NAME                                         AMOUNT DESCRIPTION    

------ ------ ------ ---------- ----------------------------------- --------------- ----------------------------------- 

PURCH      88 201508 700300     FREIGHT COST (PURCHASED)                  150000.00 K.P.W Logistics (2002) Co.,Ltd-TEST 

                                                                    --------------- 

                                                                          150000.00 

 

PROPOSED POSTINGS     

 

LOT        LOCATION  PART       DESCRIPTION                                 QUANTITY        OLD VALUE    PRICEDIFFENCE    DIVIDED COSTS        NEW VALUE 

---------- --------- ---------- ----------------------------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

000126P    00--      EEN        EEN                                           10.000     100000.00000      10000.00000      30000.00000     140000.00000 

000126P    00--      TWEE       TWEE                                          20.000     400000.00000      40000.00000     120000.00000     560000.00000 

                                                                                     ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

                                                                                         500000.00000      50000.00000     150000.00000     700000.00000 

                                                                                     ================ ================ ================ ================ 

 

POSTINGS DONE WITH JOURNAL “IMPORT”  (created by Q101) 

 

08-08-2015 14:22:51  - SERA -  A334 summary journals  - Coca-Cola Alwin                START      PAGE    1 

 

 

 

JOURNAL   IMPORT    PERIOD    201508    CURRENCY  Thb       TYPE  1 ACTUAL FIGURES         

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NR./ACC.   DESCRIPTION                         INV./REF.  DEP. QUANT./UNIT   PROJECT              DEBIT         CREDIT 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

300000     STOCK                               2015080000 0000         0.000                  200000.00 

           Added to stock value                20150808                   

700300     FREIGHT COST (PURCHASED)            2015080000 0000         0.000 3-500001                        150000.00 

           Added to stock value                20150808                   

7900       Price difference                    2015080000 0000         0.000 3-500001                         50000.00 

           Added to stock value                20150808                   

                                                                                         -------------- -------------- 

                                                                                              200000.00      200000.00 

                                                                                         ============== ============== 

 

 

GENERAL LEDGER  

 

08-08-2015 14:25:56  - SERA -  A330 summary general ledger  - Coca-Cola Alwin                START      PAGE    1 

   

ACCOUNT    7900       Price difference                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

JOURNAL    DEP. DESCRIPTION                              QUANTITY UNIT       DATE             AMOUNT CURRENC.AMOUNT Thb    INVOICE 

---------- ---- ----------------------------------- ------------- ---------- --------- ------------- ------ ------------- ---------- 

PURCH      0000 K.P.W Logistics (2002) Co.,Ltd-3443         0.000            08-08-15       50000.00 Thb         50000.00     87     

IMPORT     0000 Added to stock value                        0.000            08-08-15      -50000.00 Thb        -50000.00 2015080000 

                                                                                                            ------------- 

                                                                                                                     0.00 

ACCOUNT    700300     FREIGHT COST (PURCHASED)            

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

JOURNAL    DEP. DESCRIPTION                              QUANTITY UNIT       DATE             AMOUNT CURRENC.AMOUNT Thb    INVOICE 

---------- ---- ----------------------------------- ------------- ---------- --------- ------------- ------ ------------- ---------- 

PURCH           K.P.W Logistics (2002) Co.,Ltd-TEST         1.000            08-08-15      150000.00 Thb        150000.00     88     

                Project  3-500001   

IMPORT     0000 Added to stock value                        0.000            08-08-15     -150000.00 Thb       -150000.00 2015080000 

                Project  3-500001   

                                                                                                            ------------- 

                                                                                                                     0.00 
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A731 SPECIFICATION PER PART OF THE INCREASED STOCK VALUE 

 

 

08-08-2015 14:44:14  - SERA -  A731 summary stock mutations per type  - Coca-Cola Alwin                START      PAGE    1 

 

PRICE CHANGE         

 

NUMBER     500001 

 

PART       DESCRIPTION                        WAREHOUSE LOCATION LOT       DATE         QUANTITY  COST PRICE STOCK? 

---------- ----------------------------------- -------- ------- ---------- ------ -------------- ----------- --------- 

EEN        EEN                                    00    -       000126P    080815        -10.000  -100000.00    Y 

EEN        EEN                                    00    -       000126P    080815         10.000   140000.00    Y 

TWEE       TWEE                                   00    -       000126P    080815        -20.000  -400000.00    Y 

TWEE       TWEE                                   00    -       000126P    080815         20.000   560000.00    Y 

                                                                                     ----------- ----------- 

                                                                                           0.000   200000.00 

                                                                                     =========== =========== 

                                                                                     

 

 

 

A690 STOCK VALUE AFTER COST DIVIDING 

                                   

08-08-2015 14:52:22  - SERA -  A690 summary stock value per store  - Coca-Cola Alwin                START      PAGE    1 

 

STORE          00 Warehouse Rayong               

 

PART       DESCRIPTION                                                                QUANTITY          PRICE       TOTAL    

---------- ----------------------------------------------------------------------- ----------- -------------- -----------  

EEN        EEN                                 LOT     000126P    LOCATION   -          10.000     14000.0000   140000.00  

TWEE       TWEE                                LOT     000126P    LOCATION   -          20.000     28000.0000   560000.00  

                                                                                 -------------              -------------  

                                                                                        30.000                  700000.00  

                                                                                 =============              =============  
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CONTENTS 

 
 

 

1. Checklist 

2. Organization manager 

3. Application manager 

4. System manager 

5. Work groups 

6. Organization flow charts 

7. Company standards 

8. Stock and warehousing procedure 

9. Purchase procedure 

10. Sales procedure 

11. Accounting procedure 

12. Production and project procedure 

13. Product description procedure 

14. Other procedures 

15. Progression list 

16. Archives 
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1. PREPARATION CHECK LIST 

 

PURPOSE  

 
A procedure to collect required information before installing the software package.  
 

 

DESCRIPTION  

 
Software is a tool to support all kinds of operations. Before applying such a tool it is necessary to know the 
environment where it is used. The environment is the organization that is going to use the computer system.  
By following checklists and procedures, this manual makes sure that the organization is described and the 
implementation is directed towards predefined goals. Most of the procedures are also suitable in auditing 
the usage of system after the implementation is completed.  

 

CHECKLIST 
 
 

chapt. 

 

subject 

 

responsible 

 

assistance by 

 

date 

 

2 / 3 / 4 Appointing responsible computer 
managers 

managing director -  

6 organization and flow chart organization manager managing director  

this check 

list 

implementation schedule organization manager managing director  

7 definition of company standards organization manager management team  

5 

 

installation of work groups organization manager management team  

8 procedure for stock and 
warehousing  

organization manager warehouse group  

9 procedure for purchase organization manager purchase group  

10 procedure for sales  organization manager sales  group  

11 procedure for accounting   organization manager accounting  group  

12 procedure for production / projects organization manager production group  

13 procedure for product 
development, product information 
and parts file maintenance 

organization manager R & D / sales / production 
group 

 

15 other procedures organization manager   
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2. ORGANIZATION MANAGER   

 

PURPOSE 

 
A description of the job. 
 

DESCRIPTION 
 
To ensure that all required actions are taken during implementation and the system is used properly 
afterwards, a description of responsible persons is required.A person needs to have the rights to take his or 
her responsibilities. Therefore a responsibility can be regarded as a right and a task. The organization 
manager has to be a member of the management team. This person needs to have a lot of knowledge of 
the organization and enough experience and personality to convince people and to get things done. 
 
IMPORTANT: These qualifications are much more important than knowledge of computer systems.  
 
Responsibilities are: 
 

1.  Managing the application and the system manager 

2.  Managing work groups during preparation and changes 

3.  Setup and maintenance of an organization chart 

4.  Setup and maintenance of procedures 

5.  Motivation and support of work groups  

6.  Procedures on other office applications 

7.  Decisions in priority problems  

8.  Decisions in requests for changes 

9.  Planning and progress control during the implementation of the system or new modules 

10.  Internal audits of procedures  

11.  Internal audits on file contents  
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3. APPLICATION MANAGER   

 

PURPOSE 

 
A description of the job. 
 

DESCRIPTION 
 
To ensure that all required actions are taken during implementation and the system is used properly 
afterwards, a description of responsible persons is required. A person needs to have the rights to take his 
or her responsibilities. Therefore a responsibility can be regarded as a right and a task. The application 
manager is responsible for the software package. This person needs to have a lot of knowledge about the 
processes, the users and the software. Depending on the size and the type of organization the 
responsibilities can be split over several persons or can just be combined with the responsibility of the 
organization manager.  
 
Responsibilities are: 
 

1.  Support to work groups 

2.  Instruction and education of users 

3.  Implementation and application of procedures 

4.  Implementation of master data 

5.  Forms and layouts 

6.  User assistance 

7.  Integrity of data 

8.  Backup procedures 

9.  Maintenance of user rights according to the organization chart 

10.  Solving user problems 

11.  Sorting and pre-evaluating requests for changes 

12.  Tests and acceptance of new software 

13.  Regular contacts with the software and consultancy supplier 

14.  Reporting to the organization manager in case of problems 

15.  Error and recovery procedures 
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4. SYSTEM MANAGER   

 

PURPOSE 

 
A description of the job. 

 

DESCRIPTION 
 
To ensure that all required actions are taken during implementation and the system is used properly 
afterwards, a description of responsible persons is required. A person needs to have the rights to take his 
or her responsibilities. Therefore a responsibility can be regarded as a right and a task. The system 
manager is responsible for the hardware and operating software. This person needs to have knowledge 
about computers, all kinds of other hardware devices, networking and operating systems. Depending on the 
size and the type of organization the responsibilities can be split over several persons or can just be 
combined with the responsibility of the application manager.  
 
Responsibilities are: 
 

1.  Installation of equipment and operating software 

2.  Availability of supplies like paper, cartridges, disks and tapes 

3.  Backup  

4.  Data communications 

5.  Version control on software  

6.  PC-settings and technical usage 

7.  Regular contacts with the hardware supplier 

8.  Reporting to the application manager in case of problems 

9.  Description of hardware installation, cabling, networks etc. 

10.  Error and repair procedures 
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5. WORK GROUPS   

 
 

PURPOSE 

 
A description of the function and responsibilities of work groups. 
 
 

DESCRIPTION 
 
A system can only work as long as it is supported by the users and as long as it is helping the users with 
their job. Work groups formed out of key-users can help to involve and educate the users at an early stage 
and to take advantage of their experience and skills. A group needs to have the rights to take a 
responsibility. Therefore a responsibility can be regarded as a right and a task. Depending on the size and 
the type of organization the setting up of work groups can be done more or less officially. In case the 
organization is too small for work groups, the responsibility can be given to the management team and the 
computer manager(s).  
 

Responsibilities  
 

1.  Collecting user requirements 

2.  Evaluation of  requirements 

3.  Requests and advice to the management 

4.  Evaluation of procedures  

5.  Motivation of the other users 

6.  Support of final procedures in the organization 
 
 

Agenda 
 
To avoid a waste of time and effort, a work group meeting has to be based on an agenda. This agenda has 
to be prepared by the organization manager.  Because the organization manager has an overview of 
everything, and the work groups are limited to specialized subjects, this agenda can prevent useless 
discussions.  It also helps to line up the output to and the feedback from different work groups and to get 
the optimal result out of the specialized advice.  
 
 

Discussions and advice 
 
During a discussion of an agenda subject and the final advice, the chairman has to ensure watch that the 
following points are considered:  
 
 

1.  Are there conflicts with the overall requirements of the organization ? 

2.  Does the discussion fit to the general implementation goals?  

3.  Are the requirements on the average difficulty, costs and effort level of the other work groups ?  

4.  Are the users capable of spending enough time and effort to do their part of the computer job? 

5.  Is the progression list published? 
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6. ORGANIZATION FLOW CHARTS 

 

PURPOSE 
 
Instruction on how to create the charts and why. 
 

DESCRIPTION 

 
The software can only work well if procedures on how to use the system are available and the responsible 
persons and departments are known. This information is the basis of all other procedures. 
 
There are 2 major points of interest: 
 

The organization structure 
 
The structure of the departments is also required to build up the system. By defining the  departments in the 
system and using them afterwards, the system can provide all kinds of very useful statistics and results 
down to the finest details.  
 
In case the organization is a production company, the department structure is required to get proper cost 
price calculation and production planning. 
 
A chart should have the following form:  
 
 

 

       

 

    management   

 

 

 

 

 

 

 

  

 accounting           other staff 

 

 

 

 

 

  

    

  logistics  production  sales       

 

 

 

 

 

 

  production I            production II  
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flow of goods and information  
 
After the description of the departments and the responsibilities inside them, it is necessary to show the 
interactions between the departments and the outside world.  
 
Such a chart will show the responsibilities involved in the flows. 
 
. 
 
 

     goods  + invoice 

          supplier      customer 

 

 

 
        purchase order services+invoice         sales order 
 

 

           

           purchase                    production    sales 

 
 
      transport 

stock level information      products     order 
 

 

 

     accounting  stock 

        system 
 
 
   invoice          goods 
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7. COMPANY STANDARDS 

 

PURPOSE 

 
A checklist to collect information used during implementation.  
 
 

DESCRIPTION  

 
An organization uses standards like accounting principals, or the way cost prices are calculated. The 
standards have to be known by the system before doing any other job or writing any other procedure: 
changing them afterwards will make interpretation of figures very difficult. Other standards will take a long 
preparation to put them correctly into the system: 
layouts of invoices, orders etc.   
This checklist will help to collect the information at an early stage. 
 
 

CHECKLIST 

 

Subject Company standard 

Company currency and decimals 
of all currencies 

What will be the basic currency of the company? 
How many decimals are used per currency? 

How many extra decimals are used for cost prices?  

Stock validation Is a standard cost price used or a price per lot? 
In case a price per lot is used: Are the lot prices based on 

the latest calculated cost price or based on the actual purchase 
prices/production costs? 

Number ranges 
 

The range of numbers used for 
Invoices 
packing lists 
sales orders 
quotations 
goods receipts 
purchase invoices 
purchase orders 
production orders / projects  
repair jobs 

Financial periods 
 

How is the year divided into financial periods?  
Does it match the months or are they 13 periods of 4 weeks? 
On what date are the books closed annually ? 

User defined forms 
 

The layouts of 
Debtors statements / reminders  
Invoices 
Shipping lists 
Sales orders 
Quotations 
Goods receipts 
Purchase invoices 
Purchase orders 
Production orders / projects  
Repair jobs 

Quantities How many decimals are used to present quantities?  

Hours If the company is using  hours administration: 
Are hours registered as 60 minutes or 100 units per hour?  
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8. STOCK AND WAREHOUSING 

 

PURPOSE 

 
A (template for a customized) procedure on administration of goods and their movements. 
 
 

DESCRIPTION  

 

authorized persons 
 
Only authorized persons are allowed to enter a store room. The authorized persons are responsible that the 
physical stock quantities are matching with the quantities in the computer system.  Therefore they are the 
only ones that can do any change in the stock administration.  
 

goods receipts on purchase orders 
 
Received goods are not stored in the warehouse room until the receipt is entered in the computer. The 
supplier has to mention the SERA purchase order number.  
In case parts are marked as “to be checked”, the goods are booked in a quarantine warehouse. 
In case the goods are purchased directly for a sales order and no check is required, the stock is committed 
directly to the sales order. 
Destination information, like “ship directly to customer” can be entered while creating a purchase order. This 
information can be helpful to avoid unpacking and storing. 

  

goods receipts on production orders / finishing work orders 

 
Goods produced by “own production” are treated in the same way as purchase receipts. The work order 
number is the reference used to enter the quantities into the system. 
On entering the received quantities, the system will mark the work order as (partially) finished. 

 

quality control 
 
Parts can be marked as “to be quality controlled before usage” - it is not possible to issue these goods. 
Therefore unapproved and approved goods do not have to be separated physically. The administrative 
procedures however have to be followed 100%. 
Only authorized personsl are allowed to release the goods. 
 
 

shipment of goods to customers or issues to production 
 
Goods can only be shipped or used with a computer printed packing list, with lot numbers and locations. 
These goods are COMMITTED to an order. As soon as stock is committed, the lots, locations and order 
lines cannot be changed in the computer until the system is told that the goods are actually shipped or that 
the commitments are released. In case of a release the packing list has to be DESTROYED or to be made 
INVALID. 
 

NOTE : THIS IS A VERY IMPORTANT PROCEDURE !!  
 
In case of violation of this procedure, goods can remain un-invoiced or non-qulaity controlled goods might 
be used. 
 

stock adjustments 

 
Only authorized persons are allowed to adjust stock, both positive and negative. 
Important adjustments are only allowed AFTER an explanation has been found or permission is given by 
the management.  A regular check on adjustments is made by the management.  
Be sure that the correct reference is used, because the financial influence can be different per type of 
adjustment: for example damaged goods have to be booked as “quality costs”, while another adjustment 
has to be booked as “exceptional usage”. 

 

confirmation of shipments or issues. 
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The moment goods leave the warehouse, a confirmation has to be entered in the computer. In case of a 
sales order, stock is written off and an invoice is automatically raised based on the prices that are entered 
earlier by the sales department.   
In case of a work order / project, stock is written off and the work in progress of the work order is raised. 
 
NOTE: In the case of sales orders the warehouse actually creates the invoice. It is important to maintain 
this procedure, otherwise the warehouse can not be responsible for the stock information. Assuming that 
sales has entered the prices correctly, this procedure will save a lot of work. 
 

stock control 
 
While keeping these procedures, the stock figures are correct. A periodical physical check has to be made 
to be sure that all stock is available. This check can be done according to a cycle depending on the 
importance of the stock. 
 

stock movements 

 
Any movement of stock has to be entered into the system as soon as possible.  

 

DOCUMENTS 
 
PACKING LISTS -out 
 
These documents are a specification of the shipped goods and their lot numbers. This document can be 
used to make notes about packing, serial numbers, quality, etc. The documents are saved in a (carton) box, 
with the latest  documents on top.  More detailed sorting is not required, because it is rare that a shipment 
is doubted and a signed document has to be recalled. The method of storage is good enough to find quickly 
the required document by checking the date. The date can be found in the computer. In case a packing list 

is used as a delivery document for counter sales, the list (or a copy of the invoice) has to signed by the 
customer.  

 
TRANSPORT -out 
 
In case the goods are transported to the customer, another document is required. These types of 
documents are most of the time official preprinted documents. They have to be signed by the collecting 
transport company. The documents are saved in a (carton) box in the same way as the packing lists.  
 
STOCK ADJUSTMENTS 
 
Stock adjustments need to be written to a list, containing the part number, lot, location and quantity. 
Important changes have to be guided by a reason. The lists have to be archived in a file, sorted on date. 
 
STOCK MOVEMENTS 
 
Stock movements are written on a list, and processed afterwards in the computer. The lists are saved for 
one week to track errors. After that the list can be dumped because the movements are saved in the 
computer. 
 
PACKING LISTS -in- 
 
Documents from the supplier are entered directly into the computer. After processing, the documents saved 
in a (carton box) in the same way as the packing lists  
 
NOTE:  as long as no problem is reported, the packing lists are NOT attached to incoming invoices. Since 
all over the world far over 95% of the invoiced quantities on goods are correct, it is not necessary to do a lot 
of work without any purpose. It saves time to solve the real problems. 
 

RESPONSIBILITY  
 
The head of the store and the shipment department is available for maintaining this procedure. 
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9.  PURCHASE 

 
 

PURPOSE 

 
A (template for a customized) procedure how to use the purchase module. 
 

DESCRIPTION  

 
One department is responsible for purchasing goods and related tasks. No other departments are allowed 
to purchase goods. 

requests for prices  
 
Request are made by customers directly or on behalf of the customer by the sales department. In case 
RECENT information is available in files, the representative will handle the requests. When information is 
not available, the request is passed on to the purchase department. An answer has to be given as soon as 
possible to the sales department. 
 

purchase orders 

 
Actual purchases are always handled by the purchase department by entering a purchase order into the 
computer. An exception is made for subcontracting in case it is part of a production process. In that case 
the production planning will handle the job as if an own machine was planned. 
 
A purchase order has to contain the next items : 
 
1 Supplier number  
2 Name of the employee or a reference number 
3 Delivery and payment conditions  
4 Agreed price. No purchase without a price. Be sure the 

latest price is used. 
5 Delivery date. This has to be a real date, which makes it 

possible to evaluate the reliability of the supplier.     
 
Even when a purchase is done by telephone, a printed order must be sent by post or fax 
 
NOTE It very important that a purchase price is entered. If no purchase price is entered, there are a lot of 
problems afterwards in validating stock, work in process and the accounts payable. When no exact price is 
available, at least an estimated amount has to be entered.    
 

type of purchases  

 
PARTS  

 
Numbers from the parts file. This option is required for all goods that have to be recorded in the stock 
system. 
 
COSTS  
 
Services or other goods that are not in the parts file, like one time purchases or office supplies. 
 
SUBCONTRACTING 
 
Subcontracting can be done by the production department as part of a total production process. All other 
subcontracting is done by the purchase department. In case goods have to be supplied for further 
processing a special bill of material is required. The system will create a work order together with the 
purchase order to handle the supplies of the goods to the subcontractor. 

 

methods of purchasing 

 
REGULAR 
 
This type of purchase can be used for all type of purchases. It is possible to reserve a number and to add 
more detailed information later on.  



33   

  

13 

 

sera       IMPLEMENTATION 

 
AUTOMATIC  
 
In case a part has a fixed supplier, it can be marked for automatic purchasing. The system will check if 
there is any requirement from sales or production or a stock level below a minimum. In case a shortage is 
found, a purchase order is created automatically. This method can speed up the purchasing tremendously. 
Instead of entering most of  the  orders manually, the purchaser now has to change only a few automatically 
produced orders before sending them to the suppliers. 

 
DIRECT   
 
In case stock is required for special sales or production orders it can be useful to purchase the goods with a 
reference to those orders. As soon as the goods are arrived the system will know that it is not free stock 
and it will commit the goods to the sales or production order. 

 

purchase invoices 
 
The moment the goods are entered into the stock, the system will create a goods receipt record. This 
record contains the received quantity and the price from the purchase order. Based on this information the 
system will create a journal that debits the stock and credits the ‘invoices to receive’ account. 

 
The accounting department will receive the invoice for delivered goods from the supplier. The invoice is 
posted against the open goods receipt records. During the posting the system shows the received 
quantities and the agreed prices. This information makes it possible to accept all invoices where quantity 
and prices are correct without further authorization from the purchase department. 
 
In case of a difference the invoice can be rejected until an approval from the purchase department is 
received. An other solution can be found in posting the difference on the account ‘credit notes to receive’. 
The invoice has to be marked as ‘not yet payable’. 
 
NB: It is important to check if there are no open goods left after a certain period. 
 

DOCUMENTS 
 
The purchase department is responsible for an updated information base concerning products and 
suppliers. The information has to be as COMPLETE and as RECENT as possible. Files involved are: 
 
The parts file regarding the purchased parts 
The suppliers file  
The purchase catalog  
The product information archive and the corresponding information file in Sera. 
 
NOTE: in case information has NO date, the date the information was received has to be written on the 
sheets. 
 

RESPONSIBILITY  

 
The head of the purchase department is responsible for maintaining this procedure.
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10. SALES 

 

 

PURPOSE 

 
A (template for a customized) procedure how to use the sales modules. 
 
 

DESCRIPTION  
 
There are several completely different ways of handling sales of goods and services. Most organizations 
use more than just one of them. All possible situations are described below. Every type of sale has it’s own 
description, a list of basic data, and the actions involved.  The following basic data items are applicable as 
described: 
 

basic data 
 

# When 

 

Type Department Comment 

1 Optional 
 

Prospects Sales Data of potential customers and 
other relations 

2 Always 
 

Customers Sales Required at order entry 

3 Parameter on/off 
 

Credit limits Accounting A limit on outstanding amounts 
and overdue period 

4 Almost always Parts Product development Parts are used in trade orders, 
repairs production, rent and in a 
lot of services 

 
 

DOCUMENTS 
 
All relevant data that is entered in the computer is kept in historical files, even after the order is invoiced and 
paid. The system provides a lot of inquiries to retrieve the historical data. It is therefore not necessary to 
archive all kinds of computer printouts. The only documents to archive are those documents that can not be 
reproduced and that are showing vital information like: 
 
signed customer orders  
special agreements / contracts 
sales checklists 
manual calculations and drawings 
important handwritten memo’s   
 

RESPONSIBILITY  
 
The sales department has the overall responsibility for this procedure. For each separate item special 
responsibilities of other departments are shown.   
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TRADE  - SALES OF PURCHASED AND PRODUCED PARTS   

 
All regularly supplied goods have a part number. The parts are purchased or made by the own production 
department. The parts are always registered, while taken into stock, even when they are sold or used 
immediately afterwards. Special prices / discounts per quantity, per part, part group, customer or type of 
customer, can be archived in the computer. This information is used at quotation and order entry. It is 
possible to sell so called assemblies. An assembly is a collection of separate parts, that are sold as one 
main part, with it’s own price. The separate parts are collected by the warehouse at the moment of 
shipment according to the packing list. The assemblies have to be entered into the system as bills of 
materials. 
 

basic data 
 

# When 

 

Type Department Comment 

1 Optional Translations of 
parts descriptions 

Sales or purchase Translations for foreign 
customers or suppliers 

2 Optional Prices and 
discounts 

Sales Discounts and prices are 
calculated at quotation and order 
entry 

3 Optional Alternative parts Sales Alternative part numbers in case 
of no stock or a part is outdated 

4 Optional Assemblies Product development Bills of material, describing the 
sub-parts of a main part 

 
 

operations 
 

# When 

 

Type Department Action / comment 

1 Optional 
 

Quotation Sales Entry of TRADE quotations  

2 Quotation-> order 
or direct entry 

Order  Sales Entry of trade orders 

3 Directly with order 
entry or later 

Packing list Sales Stock has to be available 

4 1.after shipment or 
2.directly 

Invoice 1.warehouse 2.sales Direct invoicing is a special 
option, that combines # 2, 3 and 4 
in case of counter sales. 

5 
 

Per shipment or 
per  
period 

Collect invoice Sales Requires customer and order 
settings  
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PROJECTS - SPECIAL PRODUCTS AND SERVICES ON FIXED PRICE BASIS 

 
This type of sales is not related to a part number. The product or service is always different and made for a 
particular customer.  This type of order is called a PROJECT: 
The required materials, hours and other costs are calculated. Based on that calculation a fixed price in one 
or more installments is quoted to the customer.  A project that is not finished completely has a ‘WORK IN 
PROCESS’ status, showing all the materials used, hours spent and other actual costs and possible 
advance invoices.   
 

basic data 
 

# When 

 

Type Department Comment 

1 Always Work types Production planning  The different work types and the 
rates per hour. Also used in 
subcontracting 

2 Optional Services Product development Fixed price services are a special 
type of non-stock parts. A 
finished service is registered per 
employee and/or used 
equipment 

3 Optional Calculation  
components 

Product development Components to be combined 
and/or customized during 
calculation or project entry 

 
 

operations 
 

# When 

 

Type Department Action / comment 

1 Optional Calculation Sales A calculation is built out of 
components and/or single 
entries. 

2 Optional 
 

Quotation Sales A calculation is required at the 
entry of a PROJECT quotation   

3 Quotation-> order 
Or direct entry 

Order  Sales Entry of projects 

4 In case of physical 
shipments  

Packing list + 
Invoice 

Warehouse Products are ready 

5 Other services Invoice Production Services are (partially) finished 
 

6 
 

Per shipment or 
per period 

Collect invoice Sales Customer and order settings can 
postpone #5.  

 



33   

  

17 

 

sera       IMPLEMENTATION 

 

PROJECTS - GOODS WITH INSTALLATION SERVICES 

 
In case goods are not just shipped to the customer, but installed by service personnel, a project has to be 
opened. During the project, goods are issued and services and hours are spent on this project. The goods, 
services and hours are invoiced against the rates as entered in the quotation and/or the order. Invoicing can 
be done during the project and/or after finishing it. A project that is not finished completely has a ‘WORK IN 
PROCESS’ status. 
 

basic data 
 

# When 

 

Type Department Comment 

1 Optional Translations of 
parts descriptions 

Sales or purchase Translations to foreign customers 
or suppliers 

2 Optional Prices and 
discounts 

Sales Discounts and prices are 
calculated at quotation and order 
entry 

3 Optional Alternative parts Sales Alternative part numbers in case 
of no stock or a part is outdated 

4 Optional Assemblies Product development Bills of material, describing the 
sub-parts of a main part 

5 Always Work types Production planning  The different work types and the 
rates per hour. Also used in 
subcontracting 

6 Optional Services Product development Fixed price services are a special 
type of non-stock parts. A 
finished service is registered per 
employee and/or used equipment 

 
 

 

operations 
 

# When 

 

Type Department Action / comment 

1 Optional  
 

Quotation Sales  Entry of TRADE quotation 

2 Quotation-> 
project  
or direct entry 

Order Sales Entry of PROJECT 

3 Anytime  Invoice Sales Services are (partially) finished 
 

4 
 

Per shipment or 
per  
period 

Collect invoice Sales Customer and order settings can 
postpone #3.  
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PROJECTS - SERVICES INVOICED ON ACTUAL QUANTITIES AND HOURS 

 
This option is almost similar to the previous one. This method is used in case inputs cannot be planned at 
the opening of a project.  
Other applications are CONSULTANCY or SERVICES, where invoices are based on actual hours spent or 
actual services done.    
 
Services and hours are invoiced according to the rates as entered in the project. Invoicing can be done 
during the project and/or after finishing it. A project that is not finished completely has a ‘WORK IN 
PROCESS’ status, showing all the materials used, hours spent and other actual costs that are not yet 
invoiced.   
 
 

basic data 
 

# When 

 

Type Department Comment 

1 Always Work types Production planning  The different work types and the 
rates per hour. Also used at 
subcontracting 

2 Optional Services Product development Services are a special type of 
non-stock parts. A finished 
service is registered per 
employee and/or used 
equipment 

 
 

operations 
 

# When 

 

Type Department Action / comment 

1 Always Order Sales 
 

Entry of PROJECT 

2 Anytime  Invoice Sales Services are (partially) finished 
 

3 
 

Per shipment or 
per  
period 

Collect invoice Sales Customer and order settings can 
postpone #2.  
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REPAIRS   

 
Repair orders are used for internal repairs or for registration of repairs sent to the original supplier. Different 
sets of computer forms can guide different types of repairs. A repair order can only be finished by an 
invoice, a claim to a supplier or booking quality costs. It may be that only one of the situations is applicable 
or that two or even all three situations are actual. The stock module gives the possibility to issue stock, 
(temporary) replacements to the customer. In case a repair is not necessary or viable, the valuable residues 
can be purchased from the customer. The invoice program collects all movements, hours, services and 
other costs.    
 
 

basic data 
 

# When 

 

Type Department Comment 

1 
 

Always Complaints and 
causes 

Quality control These codes make statistics 
available. 

2 Optional Work types Production planning  The different work types and the 
rates per hour.  

2 Optional Services Product development Fixed price services are a special 
type of non-stock parts. A finished 
service is registered per employee 
and/or used equipment 

3 
 

Optional Dummy parts Product development In case the repairs are not done 
on regular trade parts, a dummy 
part per type of repair is required 
to make statistics available. 

 
 

operations 
 

# When 

 

Type Department Action / comment 

1 
 

Always Order Repair Repair order entry. 

2 
 

Optional Claim Purchase In case a warranty is claimed from 
the supplier. 

4 Optional  Invoice Sales Invoice of all expenses that are 
excluded from warranty terms.  

5 Optional Costs Repair All expenses that are not covered 
by a supplier claim or an  invoice 
to a  customer have to be passed 
on to an internal department as 
quality costs. 

6 
 

Per shipment or 
per  
Period 

Collect invoice Sales Customer and order settings can 
postpone #4.  
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11. ACCOUNTING 

 

 

PURPOSE 

 
A (template for a customized) procedure how to use the accounting modules. 
 
 

DESCRIPTION  
 
The accounting department has a lot of controlling activities besides several entry jobs. Since most of the 
postings are done automatically, it is absolutely necessarily that the saved time is spent on those controlling 
activities.  
 

CONTROLLING 

 
A checklist replaces a lot of detailed procedures. Some checks / actions have to be done weekly, and 
others monthly.   
 

WEEKLY 
 

 stock movements     
 analyze large amounts 
 

 payment duties     
 what has to be paid this week? 
 

 summary projects    
 are all finished projects  invoiced? 
 

 invoices to receive    
 are all incoming invoices correctly booked?  
 

 packing lists in process    
 are all shipments invoiced?  
 

 planning per order    
 is everything going according to the planning? 
 

 hours per employee     
are all hours entered correctly? 

 

 open repairs  
 are there any old repairs left unfinished? 

 

 

MONTHLY  
 

 debtors      
 call old debtors for payment 
 

 statements     
 send the statements by mail or fax 
 

 balance and result    
 analyze the results 
  

 stock value      
 check against the physical stock 
     

 VAT - report     
 analyze the report and do the tax-work 
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ENTRIES  

 

booking periods  
 
All details, even for a range of years will be available in the computer. Since there is no closing of a period 
or a book year, where details are compressed or even lost, the accounting department has to lock a period, 
to avoid posting to a wrong period.  It is always possible to open a period temporarily in case a correction 
has to be made for instance in the previous year after the external audit on the financial report.      
 

foreign currency  

 
Receivables and liabilities are posted in the original currency. The system will exchange foreign currencies 
automatically to local currency in case a ledger account will not allow other currencies than the local one. 
The different currencies are balanced on a position account. The exchange rates are taken from the 
currency history file that contains the latest rates per period per currency. It is always possible to change a 
rate or to reverse a change. The system will post the result on a pre-defined account.   
 

journals 
 
Journals are entered in a transaction file. After everything is entered correctly, this file is posted. While 
opening a journal, the system will ask for the period, the company and the currency. All details have those 
same basic data. Any account can be used except for those that have a sub-ledger like stock and debtors. 
In case a journal has one fixed account like cash or bank, the posting on this account is done automatically. 
It is not allowed to post manually. Some accounts are marked ‘PROJECT ACCOUNTS’. These accounts 
request a project, work order or a repair order number. Allocation against outstanding debtors, creditors or 
special general ledger accounts can be done during journal entry.  
 

 

purchase invoices general 
 
In case a purchase invoice has a foreign currency, the system will post the creditor in this foreign currency 
and all other postings in the local currency. The exchange is done against the period rate and the position 
account is used to balance the different currencies. After an invoice is posted, the system will provide a 
number. This number is written on the invoice. Any other coding of the invoice is not required, because the 
system can print labels with all information on it. This information is even more reliable than hand-written 
information, because the printout shows how the ACTUAL posting is done, while written code only shows 
how it was meant to be entered and not how it was finally entered.   
 
An invoice can be marked as payable or not-payable. Payments can be split into different amounts and 
periods.  
 

purchase invoices regarding goods receipts 
 
While goods are received into stock, the system creates a journal  
 
stock (dt)  <> invoices to receive (cr)    
 
A file containing all goods receipts is updated. The goods receipts are used during invoice entry. The 
system shows all receipts with no invoice booked against them together with the purchase price, the 
received quantities and the cost price. There are now 5 different parties involved : product development for 
cost prices, purchase for orders, warehouse for receipts and accounting for posting the invoice, and the 
computer for registering price differences. This is a fine check to prevent mistakes. Other checks like an 
approval from the purchase department are unnecessary. It is obsolete double work. As long as no problem 
occurs, an invoice can be accepted without the packing lists attached to it. It saves time to solve the real 
problems.    
 
The posting of the invoice is done as follows: 
 
invoices to receive (dt)  <>  creditors (cr)  
 

purchase invoices regarding investments 
 
These invoices are posted against a transfer account. The same account is use to post new entered fixed 
assets.  
 

other purchase invoices 
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Other purchase invoices can be posted on any other account, except for those accounts that have a sub-
ledger like stock, creditors and debtors.  
Some accounts are marked as ‘PROJECT ACCOUNTS’.  These accounts request a project or a repair 
order number. Be sure that invoices regarding projects or repairs are indeed booked on these type of 
accounts. It is possible to divide expenses over several periods: This applies in cases like yearly insurance 
invoices.   
 

bank 

 
Bank statements are posted as regular journals. Allocations against outstanding amounts are made during 
journal entry. Payments in other currencies are handled automatically.  
 

 

cash  

 
The cash book can be entered as a regular journal. Cash payments on invoices done by customers are 
handled by the counter sales people. During the day the sales department is responsible for that specific 
cash book. They can correct mistakes, add new entries etc. As soon as the cash is closed, the list is 
compared with the actual amount of money, checks etc. The final posting, after which no changes are 
possible, is done by the accounting department.   
 

payments 
 
Payments to creditors can be generated by the system. In case this option is used, the system will debit the 
creditors against an account ‘payments in process’. Posting of the actual payments is reduced to 1 
allocation against this account.        
 

work in process  
 
All hours, material and expenses less advanced invoices or finished goods are counted and posted. This 
program can run as many times as required, because it is only posting the difference since the last time.         
 

hours   

 
The costs of labor are posted according to the details from the hours administration. This program can run 
be as many times as required, because it is only posting the difference since the last time. 
 

finished jobs and subcontracting 
 
The financial results of finishing a job or receiving goods from a subcontractor are posted automatically by 
the system on a on-line basis. The department, which is responsible for a work order or a project will get all 
revenues and therefore all costs. The department or the subcontractor, which did the job will get the credits.    
 

stock and material usage 
 
Issue of material and finished goods from production are posted automatically by the system on a on-line 
basis. 
 

forecasts and budgets 
 
Comparing figures like forecast and budgets are posted once a year. These figures appear on several 
reports.   
 

allocation of expenses   

 
Allocation tables have to be entered to split expenses or other amount over different departments.   
 

 

 

DOCUMENTS 
 
PURCHASE INVOICES 
are filed by number. Unpaid invoices are separated from the paid ones. There is no need to attach packing 
lists for goods, that are purchased with the computer system. 
 
BANK STATEMENTS 
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are filed by number / data as soon as they are posted.   
 
CASH BOOK 
is filed per period.   
 
COMPUTER PRINTS 
can always be reprinted. There has to be at least 1 final set at the end of a year. 
 
SALES INVOICES 
are filed by number whether they are paid or not.  
 
 

RESPONSIBILITY  
 
The chief accountant is responsible for this procedure. 
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12. PRODUCTION / PROJECTS 

 

PURPOSE 

 
A (template for a customized) procedure how to use the production modules. 
 
 

DESCRIPTION  
 

serial production 
 
This type of production is used for making parts that are known by the computer. Those parts are made 
every time there is a requirement or the stock is below a certain level. The quantities to produce can have 
any range from 1 piece to an unlimited number. After an order is finished, the produced parts are taken into 
stock. From there these parts can be sold or used in a higher level of production. The parts are described 
by a recipe. A recipe has 2 parts:  
 

1. a bill of material, containing all the required sub-parts and /or raw materials. 

2. a labor route, describing the steps that have to be taken in order to produce the parts and the 
sequences of those steps.  

 
As soon as finished goods are supplied to the warehouse, the stock is debited while the production 
department is credited for the value of the goods.  
 

component production 
 
This type of production is used to make products on customer specification. The product can be built from 

scratch or from half finished goods. Modern production plants however are using components to define the 
final product. A component is just a template for a part of the final product. Components be can modified, 
added or removed according to the wishes of the customer. A component contains one or more elements, 
while elements contain materials, required labor, subcontracting, expenses, instructions etc. The original or 
modified components are collected in a calculation. The calculation is taken into the production order, 
called a PROJECT. The final product is invoiced against a fixed price.  
 

other projects and services 
 
This type of  production is also not related to a part number. The project or service is always different and 
made for a particular customer. This type of order is called a PROJECT:  
In case there is planning of required materials, hours and other costs, these are entered during project 
creation. This type of project can be invoiced against a fixed price or it can be invoiced based on the actual 
costs.     
 

GENERAL  

 
Even though the start and the finish of a production order are different per type, all types of production are 
based on the same principles. There are requirements for material, labor, other expenses, subcontracting 
and / or technical documents. These 5 elements can occur in all types of production.  An order can be 
separated into several milestones.   
 

material planning   
 
Material requirements are known by the system as soon as an order is entered. The purchase and / or 
production department is informed about quantities and delivery dates immediately. The information is 
given as a stock forecast, showing totals and details per week. 
 
A more complex way of planning is: 
 
MRP II (material requirement planning / manufacturing resource planning) 
 
Sometimes production uses half finished goods, that use again half finished goods etc. etc. It is almost 
impossible to enter all orders for the highest level and based on the computer information to enter the next 
level afterwards etc. etc. Especially when half finished goods or raw materials have a longer delivery time 
than the finished product, a lot of problems can occur both in material planning and in capacity planning. 
Based on actual sales orders for stock-parts, projects for customized product, and additional sales 
planning, the system creates a sophisticated planning for materials and labor, long before the customer 
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orders the final product. This type of planning requires very accurate stock administration and production 
planning, but it gives a lot of advantages in return.   
   

material issue 
 
Material is issued to production orders based on the requirements of those orders. Depending of the type of 
parts, there are different ways to do so: 
 
1. A picking list can be printed with the materials and the stock locations, (where to collect them). After 

finishing the collection, the list is written off from stock automatically after entering the list number. This 
option is used for the supply of basic materials from stock to production.   

 
2. The goods are written off from stock directly without printing a picking list. This option is used for quick 

deliveries or in smaller environments.   
 
3. The goods are written off after finishing (a part of) the job. This option is used for materials used during 

the production. The quantities are mentioned by the machine operators.   
 
4. Reconstruction of usage. This option is used for all kind of material, where an average quantity is 

assumed to be used during production, Materials or parts like paint, grease, small bolds etc. 
Reconstruction is based on finished jobs and finished final products. As long as an order is not cleared 
to the history file, the system will check if everything was issued according to the planning.     

 
TRACEABILITY : In case traceability of goods is important, only option 1 and 2 are allowed.   
 
 

planning of jobs 
 
The orders are containing one or more jobs. A job contains information about the required time and 
quantities. A job can be divided into several sub-jobs per employee / equipment.  
A company calendar contains available hours and capacities per department, employee and equipment. 
While entering an order or changing an order, the system can show the available capacity and advise the 
latest possible start date or the earliest possible finish date.  
 

finishing jobs 
 
A job represents a certain amount of money once it is finished. The department that did the job will be 
credited for it and the value of the work in process is increased. The production planning is also updated as 
soon as a job is (partially) finished. Depending on the type of work, the finishing of a job is done during 
registering the hours (how much of the job is finished?) or written on the job completion form. Jobs are 
mostly not used in service projects, where planning is not possible. 
 

hours  
 
In case several people are working on a big machine or a continuing operation, it is not necessary to 
mention the order together with the hours: a general productive type of work is entered. Efficiency is 
measured by the quantities produced or the number of jobs finished.  
 
In case actual hours are invoiced or the production efficiency depends on the efficiency of people, it is very 
important to mention the order: An order related work type is used.    
Efficiency can be measured both on jobs and on hours.   
 

services 
 
Services can be used for those operations, where a fixed price is calculated like transport jobs, repairs 
according supplier standards etc. where planning is not very important. They can be regarded as small jobs 
without a planning. The service codes are stored as non-stock items in the parts file. Services can be 
reported to the system by mentioning an order instead of detailed hours. The actual hours have to be 
registered only in general.  
 

subcontracting 
 
Jobs done by subcontractors are regarded as part of the total production process. These jobs are treated 
as if they are done by an own department or machine. Instead of mentioning hours with a rate per hour, the 
costs per quantity are entered. When a job is finished, the system creates a goods receipt and a financial 
posting called ‘invoices to receive’.   
 

finishing orders  
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All orders are finished by raising an invoice, except for serial production. Those products are booked into 
stock. Depending of the type of product the products are place into free stock or into quarantine stock (not 
controlled / unchecked goods). 
 

calculations / efficiency 
 
While the system is creating automatically all kinds of financial postings, a result per department is always 
available at the level of accounting.  On the level of production there is even more detailed information 
available like: 
 
result per order 
analyses per order, work type, department, machine  
hours per employee, department, machine  
services per employee, department, machine 
  

 

DOCUMENTS 
 
 
HOUR FORMS  are archived on name and date. 
 
SERVICE REPORTS are archived on name and date. 
 
JOB FINISH REPORTS are archived on date. 
 
WORK ORDERS  work orders are mentioning the jobs. The responsible production employees and 

quality control have to put their signature on the form. the documents are filed 
sorted on number. 

 
PICKING LISTS when the lot numbers mentioned on the picking list are not used, but replaced by 

others, the changed lot numbers have to be written on the list. This can happen 
in case of bulk material. The lists are filed on number.   

  
 

RESPONSIBILITY  
 
The head of the production planning is responsible for this procedure. 
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13. PRODUCT DESCRIPTIONS  

 

PURPOSE 

 
A (template for a customized) procedure how to create and maintain the parts file and related data.. 
 

DESCRIPTION  
 
The more accurate products are described the better a computer system will run. The total overview of all 
the elements required to describe a product can be very extended. This procedure shows all possible items 
involved.  
 
 
 

parts file  
 
The parts file is one of the most important files. Descriptions, minimum levels, prices, technical details etc. 
are stored in this file. The whole organization uses this file but the overall responsibility for the data is 
centralized. There are some sub-responsibilities: 
 
1. minimum stock levels -  purchase / production   
2. cost prices   - accounting 
3. sales prices   - sales 
4. translations   - sales  
5. supplier information  - purchase 
 
 
 

bills of material  
 
There are several types: 
 
1. A list of the parts and /or raw materials for a finished or half-finished product. One (half-) finished 

product can have different bills of material (= different routes). This can be useful in case a part can be 
made in different ways, for example out of modified half-finished goods in case of single pieces or out 
of raw material in case of large quantities. This type contains information like waste percentage and 
optimal quantity. 

 
2. A list of parts (including options) to collect parts under 1 main part. Only 1 part has to be entered 

instead of a lot of single parts. This type is called an assembly. It is never a stock part, because all the 
single components are kept in stock.  

 
3. A list of alternatives. Alternatives can give sales people information in case there is no stock for the 

requested part, or in case the requested parts is no longer sold and has been replaced by a new, but 
compatible type. 

 
4. A list of parts to be supplied to subcontractors. This type of subcontracting is handled by the purchase 

department. For example, in the case of an order to a subcontractor to put sorted materials in a nice 
bag.   

 
 
 

labor routes 
 
A labor route describes the steps that have to taken in order to produce a (half-) finished product and the 
sequences of those steps. Items in a labor route are: 
 
1. Jobs, with the setup time (costs), the time (costs) per unit and the overhead costs.  
2. Preferred machines.  
3. Subcontracting jobs with preferred suppliers and the prices per unit.  
4. Text lines. 
5. Cost lines. 
6. Documents.  
 
Up to 9 different ways of producing (routes) can be described per main part.   
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production components  

 

Modern production plants are using components to define a customized product. A component is just a 
template for a part of the final product. Components can be modified, added or removed according the 
wishes of the customer. A component contains one or more elements, while elements are containing 
materials, required labor, texts, subcontracting, expenses, instructions etc. The original or modified 
components can be taken into a calculation, which can be used in component production. A calculation can 

also be used to generate a bill of material and a labor route for a (half-) finished product.  

 

 

 

prices and discounts 

 
Retail prices can be calculated on cost prices. There are 2 retail prices available, which can be useful while 
preparing a price list for a new period. As soon as the new period starts, price 1 is overwritten by price 2, 
and price 2 is available for the next period. Special prices / discounts per quantity, per part, part group, 
customer or type of customer, can be archived in the computer. This information is used at quotation and 
order entry. Special groups can exclude all discounts.   

 

 

 

documentation   

 
A lot of parts have additional information like sales brochures, mounting and maintenance manuals, 
technical drawings and production instructions. Computer programs for CNC machines can also be 
regarded as documentation.  All these documents have to numbered and entered into the computer. 
Version and distribution changes have to be maintained in the system.  Both technical and commercial 
documents have to be connected to parts. This makes it possible to print references to purchase, sales and 
production order, or even to print documents together with them.  

 

 

 

 

DOCUMENTS 
 
There are no specific documents involved.  
 
 

RESPONSIBILITY  

 
The head of the product development department is responsible for this procedure.   
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14. OTHER PROCEDURES 

 

PURPOSE 

 
A general description, how to create a procedure. 
 

DESCRIPTION   

 
Standard procedures are available as a template in this manual. Sometimes an organization requires 
special procedures, that have to be written afresh.  
A procedure has to contain several paragraphs: 
 

purpose 
  
A one-liner, telling directly what in the procedure. 
 

description   

 
Additional information and explanations about the procedure. The description paragraph can contain sub-
paragraphs  
 

examples  (optional)  
 
Example(s), where, when and how to apply the procedure. 

 

documents  

 
This paragraph describes what documents are involved and how they are distributed and archived.  
 

responsibility 

 
The responsible person. Don’t make more than 1 person responsible. In case the responsibility is shared,  
the procedure has to be split into smaller ones.  
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15. PROGRESSION LISTS 

 
 

PURPOSE 
 
A procedure to measure the progress of the implementation 
 

DESCRIPTION 
 
The main checklists from the implementation manual are meant to plan the whole project in general. During 
the project a more detailed planning is required. 
It depends on the type and the size of the organization what details have to be described and planned. 
A more detailed planning is contained and followed by one or more progression lists. 
 

responsibility 
 
The organization manager is responsible that the progression lists are made. The actual job can be done by 
somebody more related to the subjects, like a member of a work group. 
 

frequency of publishing a progression list 
 
A detailed progression list has to be refreshed every meeting, where the subjects are discussed. 
In case no meeting is planned, still a refreshed copy has to be distributed EVERY WEEK as long as a 
subject is overdue or new comments are added to regular subjects. 
 
A progression list has 2 parts: 
 

overdue subjects 
 
A subject has to be published with a comment why it is overdue. This comment has to be given by the 
person, who is responsible for the subject, BEFORE releasing the new progression list. In case this person 
is not available, the comment will be 'not available for comment'. 
EVERY WEEK a subject is overdue, A NEW COMMENT has to be given. 
 
NOTE: This procedure is not made to harm any person, but to make sure that the project will be finished 
according plan. The comments can show that nobody is to blame, but that the responsible person gets not 
enough assistance or enough time to finish the subject. 
 
Sometimes it is better to POSTPONE a subject. A new finish date is planned and all comments are 
removed. It becomes a regular subject. 
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regular subjects 
 
These subjects are not overdue and not finished yet. During the lifetime of a subject, comments can be 
added for getting more attention or support from people involved. The responsible person can ask to put 
comments to the subject or the organization manager can decide to do it, based on his own responsibility 
for the whole project. 
In case a comment is not required anymore it has to be removed from the 
progression list. 
In case a subject appears to be to much for one person, the subject can be split into smaller parts with 
different responsible people. 
 
 

RATINGS 
 
In case a project is facing a lot of delays it can be helpful to publish rating lists showing the top 10 of 
subjects and requests overdue or a list that show the best performances.  
Regular projects that are not yet finished are not counted. 
 

SUPPORTING PROGRAMS  I101 - I 109 

 
The menu, 'implementation progression' within the menu system management provides a number of 
programs to support this procedure. 
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16. ARCHIVES 

 

 

PURPOSE 

 
A (template for a customized) procedure how to archive the most important information. 
 
 

TEMPORARELY ARCHIVES 

 
ARCHIVE   PERIOD  
 
1. Hours    until entered into the system 
2. Stock movements  1 week 
3. Open repairs   until repair is finished 
4. Open work orders  as long as the project is not 

finished 
 

PERMANENT ARCHIVES 
 
ARCHIVE   PERIOD        SORTED ON 
 
1. Weekly checklists   2 years   week 
 
2. Monthly checklists  2 years   month 
 
3. Car files   5 years  license plate 

 Lease contract or owners certificate 

 Insurance documents 

 Copy of the drivers license 

 Other legal certificates 

 Copy of road tax payment  

 Copy of the car key   
 

4. Customer files  permanent name 

 main data  

 company brochure or profile 

 contracts  

 important correspondence  

 minutes of important meetings and discussions 

 legal affairs 
 
5. Supplier files   5 years   name 

 contracts 

 important correspondence  

 legal affairs 
 
6. Tax files   10 years  date 

 VAT 

 tax on salaries  

 calculation of wages 

 social security 

 company tax 
 
7. Financial reports  permanent year 

 auditors report  

 report to chamber of commerce 
 

8. Other contracts and official  
       documents   10 years  subject 

 institutional and legal documents  

 bank agreements 

 housing contracts 
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 energy and electricity 

 municipality / district government 

 telecommunication contracts 

 insurance 

 subscriptions 

 partner and subsidiary contracts  

 others  
 

9. Employees   permanent name 

 contracts 

 job description  

 job evaluation 

 others 
 
10. Trade information of frequent  
       suppliers   6 months name 
 
11. Product information  5 years  number 
 
12. Purchase invoices    10 years  number 
 
13. Cash book   10 years  month 
 
14. Bank    10 years  date 
 
15. Sales invoices  10 years  number 
 
16. Packing lists - out   5 years  date 
 
17. Transport documents - out 5 years  date 
 
18. Stock adjustments   2 years  date 
 
19. Packing lists - in  5 years   date 
 
20. Hour forms   1 year  date 
 
21. Copy of service reports 5 years  number 
 
22. Job finish reports  5 years  date 
 
23. Work orders   5 years  number 
 
24. Picking lists    5 years  date 
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Procedure Action Program Journal Debit Credit 

PURCHASE Receipt A671 GRN Stock account from part group Invoices to receive 

  

 

    Expense account   

  Invoice A304 PURCH Invoices to receive Creditors  

  

 

  

 

VAT 

 
  

 

  

 

Price differences Price differences  

  

 

  

 

Other amounts 

 
            

PRODUCTION Hours A808 HOURS Costs of hours from part group Income on hour from part group 

      

  Material issue A842 STOCK Costs of material from part group Stock account from part group 

  

 

  

 

    

  Finish labour A853 LABOUR Costs of jobs from part group Income from part group 

  

 

  

 

  

 
  

 

  

 

  

 
  Finish order A838 PRODUC Stock accounts from part group Production income  

  

 

  

 

  from part group 

  Work in progres C381 WIP-W Work in progres Work in progres (result) 

  

 

  

 

from part group from part group 

  

 

  

 

  

 
Sales Invoicing A532 SALES Cost of sales from part group Stock from part group 

  

 

  

 

    

  

 

  

 

  

 
  

 

  

 

Debtors  Sales from part group 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

VAT 
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Setup Notes Tables 

A252 part->part group At stock parts - Depends on stock pricing setting Stock,moves,goods,genledg 

A216 part group->ledger accounts Non stock parts and cost lines    

A081 company data->price differences 

 

Buy,buyline,goods,credit,genledg 

A081 company data->creditors 

 

  

 

Only with standard cost pricing 

 

   

     

A802 work type->part group Optional Hours, genledg 

A216 part group->ledger accounts 

 

  

A252 part->part group 

 

Stock, moves,genledg 

A216 part group->ledger accounts 

 

  

A951 labour route->work type Can be posted automatically with the clock program  Labstat,genledg 

A802 work type->part group 

 

  

A216 part group->ledger accounts 

 

  

A252 finished product->part group 

 

Stock,moves,genledg 

A216 part group->ledger accounts 

 

  

A216 part group->ledger accounts All the postings above are made on the result ledgers  Genledg,workinpr 

A081 company data->work in progress  This program corrects the amounts to the balance sheet   

  as long as a project or work order is not cleared with A859   

A252 part->part group In case of stock items Stock,moves,genledg 

A216 part group->ledger accounts 

 

  

A081 company data->debitors 

 

Debtors,genledg,invhead,invline 

A242 part group->sales account 

 

  

A242 part group->vat type 

 

  

A272 vat code->ledger account 

 

  

A112 customer->vat export / local     
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1. ALGEMEEN 

 
Deze handleiding geeft een overzicht van de belangrijkste procedures en daaraan gerelateerde programma's.  
 
Zie ook de *.docx bestanden in \sera\help\ned  
 
 
Programmanummers  
 

Seraprogramma's zijn genummerd als: 
 
SERA2510 - invoeren artikelen 
SERH8210 - invoeren werkorders 
UTIL0200 - overzicht record-layouts 
 
De nummers worden ook toegepast in een verkorte vorm zoals: 
 
A251  - invoeren artikelen 
H821  - invoeren werkorders 
L020  - overzicht record-layouts 
 
De verkorte vorm wordt hier toegepast. 
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2. IMPLEMENTATIEPROGRAMMA'S 

 
A041  Invoeren gebruikers  
A141 Invoeren taalkodes 
A151  Invoeren valutakodes 
A211 Invoeren bedrijven 
A201 Invoeren afdelingen 
A161 Invoeren klassifikatiekodes 
A121 Invoeren rekeningschema 
A271 Invoeren BTW-kodes 
A212 Wijzigen bedrijven 
A221 Invoeren boekingsperiodes 
B191 Invoeren journaal 
B101 Invoeren landen 
A231 Invoeren rayons 
E021  Invoeren selectiekodes 
E011 Invoeren mailingcodes 
A131  Invoeren branchekodes 
A181 Invoeren betaalwijzes 
A111  Invoeren klanten 
A721  Invoeren leveringsvoorwaarden 
A101  Invoeren leveranciers 
A191  Invoeren magazijnen 
B171 Invoeren locatiesoorten 
B161 Invoeren locaties 
A241 Invoeren artikelgroepen 
A216  Wijzigen artikelgroepen financieel 
A276  Invoeren verpakkingseenheden 
A251  Invoeren artikelen 
A631   Invoeren voorraad-referenties 
A451 Invoeren functie-omschrijvingen 
A441 Invoeren medewerkes  
A081  Wijzigen bedrijfsgegevens 
A071 Wijzigen printerinstellingen 
A078 Aanmaken variabele formulieren 
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3. BOEKHOUDING 

 
VASTE GEGEVENS 

 
C830 Invoeren vaste activa 
 
DAGELIJKS 
 

A301 Invoeren dagboeken 
A304 Invoeren inkoopfakturen  
C304 Scannen inkoopfakturen 
 
PERIODIEK 

 
A327 Aanmaken betalingen 
A808 Boeken urenadministratie 
C381 Boeken onderhanden werk 
C832 Boeken afschrijvingen 
C334 Aanmaken BTW-aangifte 
C335 Printen BTW-aangifte 
 
CONTROLE PROGRAMMA'S 
 

A345 Nog te printen verkoopfakturen 
A348 Overzicht naleververplichtingen (handelsorders) 
L260 Overzicht zoeklijsten in omloop (handelsorders) 
A346 Overzicht nog te ontvangen fakturen 
A695 Analyse voorraadmutaties 
C690 Voorraadwaarde per periode 
C691 Voorraadmutaties per periode 
B856 Analyse uren per afdeling 
C392 Overzicht onderhanden werk 
 
BELANGRIJKE OVERZICHTEN 

 
A330 Grootboek 
A331 Kolommenbalans 
A335 Balans- verliesrekening 
A310 Debiteuren 
A312 Rekening overzichten 
B364 Aanmaningen 
A320 Crediteuren 
A325 Overzicht betaalverplichtingen 
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4. HANDELSORDERS 

 
 
VASTE GEGEVENS  

 
A171 Invoeren samengestelde artikelen 
A291 Invoeren korting per klant 
A292 Invoeren korting per artikelgroep 
A293 Invoeren korting / prijs per artikel 
 
B291 Invoeren totaal kortingen / toeslagen 
B292 Invoeren totaal kortingen / toeslagen per klant 
 
E291 Invoeren regels voor staffelkortingen 
E292 Invoeren regels voor staffelkortingen per groep / klant  
E293 Invoeren staffelprijzen 
E294 Invoeren staffelprijzen per klant 
 
VERKOOP 
 

C501 Invoeren offertes 
C507 Offerte  wordt order 
B511 Invoeren orders 
 
INKOOP 
 

A761 Doorbestellen orders 
A692 Overzicht voorraad-tekorten 
A651 Invoeren inkooporders - aanvullen minimumvoorraad 
A668 Automatisch bestellen minimumvoorraad 
 
MAGAZIJN 
 

A671 Ontvangst inkooporders 
 
VERKOOP / MAGAZIJN 
 

A533 Printen zoeklijst tbv magazijn 
A751 Balieverkoop 
 
MAGAZIJN 
 

A532 Bevestigen transport/afboeken voorraad/faktureren 
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5. INKOOP  

 

 
VASTE GEGEVENS  
 

A641 Invoeren alternatieve leveranciers  
 
PLANNING OP BASIS VAN MINIMUM VOORRAAD 

 
L781 Invoeren kalkulatie parameters 
C666 Kalkuleren minimum voorraad  
A692 Overzicht voorraadtekorten 
B899 Wijzigen voorraadprognose  
 
PLANNING MET MRP  
 

A982 Aanmaken masterplan 
A983 Invoeren  masterplan 
of 
A921 Aanmaken forecast 
A922 Afstemmen masterplan op forecast en werkelijke verkoop 
 
A987 Berekenen behoefte 
 
ORDERINVOER  

 
A651 Handmatige invoeren  
of  
A761 Doorbestellen op verkoop- of productieorders 
of 
A668 Automatisch inkopen op basis van tekorten 
of 
A928 Bevestigen MRP-adviezen 
of 
A226 Invoeren MRP-instellingen per artikelgroep 
A978 Automatisch bestellen op basis van het MRP-advies 
 
VOORTGANG 
 

A676 Overzicht orders per leverancier  / order te laat  
A674 Afroepcontracten 
 
ONTVANGSTEN 
 

B681 Ontvangsten zonder inkooporder  
A671 Ontvangsten op order  
C670 Scannen goederenontvangsten 
A672 Goederen van quarantaine naar vrije voorraad  
 
BOEKHOUDING 

 
A304 Invoeren inkoopfakturen 
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6. SERIEPRODUCTIE 

 

 
VASTE GEGEVENS  
 
 

A171 Invoeren stuklijsten 
B201 Invoeren planplaatsen 
A801 Invoeren werksoorten 
A941 Invoeren capaciteiten 
A901 Aanpassen bedrijfskalender 
A911 Aanpassen overwerkkalender  
A951 Invoeren bewerkingsroute 
F821 Aanmaken stuklijsten / bewerkingsroutes vanuit kalkulatie 
 
BEHOEFTE-BEPALING MRP 

 
A982 Aanmaken masterplan 
A983 Invoeren masterplan 
of 
A921 Aanmaken forecast 
A922 Afstemmen masterplan op forecast en werkelijke verkoop 
 
A987 Berekenen behoefte 
 
BEHOEFTE-BEPALING MINIMUM-VOORRAAD 

 
A692 Overzicht voorraadtekorten 
B899 Wijzigen  voorraadprognose 
 
WERKVOORBEREIDING - PLANNING 

 
H821 Invoeren orders 
of 
A928 Bevestigen MRP-adviezen 
of 
A226 Invoeren MRP-instellingen per artikelgroep 
A979 Automatisch verwerken MRP-advies 
 
 
A860 Planning per afdeling  
A855 Werkorderstatus 
 
 
MAGAZIJN 

 
A671 Ontvangst inkooporders 
A843 Printen zoeklijsten - afboeken voorraad 
A842 Afboeken zoeklijsten 
A697 Uitgifte ongeplande voorraad 
A853 Ontvangst uitbesteed werk 
 
VOORTGANG 

 
A811 Uren, gereedmelden bewerking, afboeken voorraad achteraf 
F811 Uren, gereedmelden bewerking, afboeken voorraad On-line 
A853 Gereedmelden bewerking 
 
BOEKHOUDING  

 
A304 Inboeken fakturen derden 
 
AFHANDELING 
 

A857 Nakalkulatie 
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A838 Order gereedmelden - voorraad bijboeken 
A859 Opschonen afgewerkte orders 
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7. COMPONENTENPRODUCTIE - PROJECTEN 

 
 
VASTE GEGEVENS  
 

B201 Invoeren planplaatsen 
A801 Invoeren werksoorten 
A901 Aanpassen bedrijfskalender 
A911 Aanpassen overwerkkalender  
F861 Invoeren bouwdelen 
F871 Invoeren elementen 
F831 Items koppelen aan elementen 
F841 Elementen koppelen aan bouwdelen 
 
KALKULATIE/OFFERTE/ORDER 

 
F821 Invoeren kalkulaties 
G861 Invoeren offertes 
G881 Invoeren orders op basis van offerte 
B861 Invoeren orders zonder offerte 
 
WERKVOORBEREIDING - PLANNING 

 
B873 Toevoegen bewerkingen aan nakalkulatie-projekten 
A860 Planning per afdeling  
A855 Werkorderstatus 
 
Optioneel 
L351 Aanmaken Ms-Project resource file 
L352 Export naar Ms-Project 
 
MAGAZIJN 

 
A671 Ontvangst inkooporders 
A843 Printen zoeklijsten - afboeken voorraad 
A842 Afboeken zoeklijsten 
A697 Uitgifte ongeplande voorraad 
A853 Ontvangst uitbesteed werk 
 
VOORTGANG 

A811 Uren, gereedmelden bewerking, afboeken voorraad achteraf 
F811 Uren, gereedmelden bewerking, afboeken voorraad On-line 
A853 Gereedmelden bewerkingen 
 
BOEKHOUDING 

 
A304 Inboeken fakturen derden 
 
AFHANDELING 

A857 Nakalkulatie 
B878 Gereedmelden, faktureren vaste prijs projecten 
B875 Faktureren nakalkulatie-projecten 
A859 Opschonen afgewerkte projecten 
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8. REPARATIES 

 

 
VASTE GEGEVENS 

 
A801 Invoeren werksoorten 
A261 Invoeren klacht- / oorzaakcodes 
A251 Invoeren verzamelartikelen voor niet-artikel reparaties 
 
OPTIONEEL: serie nummers / servicecontracten. Zie 11. Services. 
 
VOORBEREIDING 

 
 
A601 Invoeren reparatie 
B600 Prijsopgave 
 
MAGAZIJN 
 

A684 Uitgifte materiaal 
A686 Inboeken 2e hands ingekocht materiaal 
 
VOORTGANG 
 

A811 Uren 
F811 Uren on-line inboeken 
A304 Inboeken fakturen derden 
 
AFHANDELING 
 

B610 Nakalkulatie 
B601 Faktuur - vaste prijs 
B611 Faktuur - met details 
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9. UITBESTEED WERK 

 

 
VIA INKOOP MET BIJGELEVERD MATERIAAL 

 
VASTE GEGEVENS  
 

A171 Invoeren stuklijst 0 alle materiaal 
A171 Invoeren stuklijst 9 toelevermateriaal  
A951  Invoeren route 0 alle bewerkingen 
A252 Aanpassen artikelbestand met laatste kostprijs  
 
INKOOP 
 

A651 Invoeren inkooporders 
 
MAGAZIJN 

 
A671 Ontvangst inkooporders 
 
VOORTGANG 

 
A304 Inboeken fakturen derden 
 
VIA PRODUKTIE 
 
VIA SERIE-MATIGE PRODUKTIE 
 

A951 Invoeren bewerkingsroute uitbesteed werk 
H821 Invoeren werkorders 
A824 Printen  opdrachten  
 
VIA COMPONENT PRODUCTIE / PROJECTEN 

 
F821 Invoeren kalkulaties  
G861 Invoeren offertes 
G881 Invoeren orders op basis van offerte 
B861 Invoeren orders zonder offerte 
 
MAGAZIJN 

 
A853 Gereedmelden werk derden = ontvangst goederen 
 
VOORTGANG 

 
A304 Inboeken fakturen derden 
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10. ONDERHOUD 

 
VASTE GEGEVENS  

 
C801 Invoeren productiemiddelen 
C881 Invoeren onderhoudsinstructies  
C871 Invoeren gereedschappen 
C876 Koppelen gereedschap aan instructies 
C891 Koppelen instructies aan productiemiddelen 
C897 Invoeren calender 
C811 Invoeren onderhoudscontracten 
 
PLANNING 
 

C822 Laatste tellerstanden invoeren 
C829 Onderhoud plannen  
C895 Printen orders 
 
VOORTGANG 

 
A811 Enter hours 
F811 Station hours-administration 
 
MAGAZIJN  

 
C864 Uitgeven voorraad  
C865 Terugboeken materiaal 
 
BOEKHOUDING 

 
A304 Invoeren inkoopfakturen 
 
AFHANDELING 

 
C824 Gereedmelden 
C816 Faktureren onderhoud voor derden 
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11. SERVICES / CONTRACTEN / SERIENUMMERS 

 
VASTE GEGEVENS 

 
B951 Invoeren servicecodes 
B981 Invoeren garantiesoorten 
B991 Invoeren contractsoorten 
B961 Invoeren servicecontracten 
 
 
VOORTGANG 

 
B960 Factureren servicecontracten 
 
 

B971 Invoeren serienummers 
 
A601 Invoeren reparatieopdrachten 
Of 
B861 Invoeren projecten 
 
B911 Invoeren servicerapporten       
A811 Invoeren uren 
A619 Invoeren reparatierapporten 
Div. Uitgifte materiaal aan reparaties / projecten 
Etc. 
 
 
 
AFHANDELING 
 

B611 Factureren reparaties 
of 
B875 Factureren projecten    
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12. RELATIE INFORMATIE SYSTEEM 

 
 
VASTE GEGEVENS  
 

I191 Invoeren naam adjectieven 
I171 Invoeren verkooproutes  
 
VOORTGANG 
 

I818 Relatie informatie systeem 
I189 Mailen 
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OLD VERSION 

 
 
 
NEW VERSION 

 
 

FEATURES 
 
Basic features 
Almost no changes regarding the standard user interface. Only the color is different. No 
learning curve! 



 
 

2 

 

sera      RELEASE NOTES 2015/2016 

 
Technically 

 Faster database access (open the CRM / Phonebook module and notice the difference).  

 2-3 Years improvements based on user experiences and error messages.  

 Some nice copy and paste features 

 Extra security on extreme quantities and amounts 

 Extended check on periods 

 Improved checks and recalculation of foreign currency results / position account 

 
New features 
Excel sheets directly connected to SERA  
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Remote App for usage SERA at any system from 32 till 64 bits from Microsoft till Apple systems 
It uses the local office licences. No server licenses required.  

 
 
Import duties 
Some countries have strict rules regarding import prices, duties, exchange rates, foreign transactions and additional 
costs. An integrated module offers full control.  
 
Sepa payments 
Automatic payment collection 
 
Electronic invoicing 
Send invoices both as PDF and XML file 
 
News letters 
Use data from SERA to send periodically newsletters 
 
Rental module 
Rent out equipment, make sure 100% is invoiced, know the location of your equipment. Connection with equipment 
and engine information. Electronic fence. 
 
Consignment stock 
Keep records, receive, sell and post stock, owned by third parties. 
 
Journal template / Import 
Returning journals can now be saved as a template. The next time you post, all the information like, accounts, 
amounts, description will come up again. Only change what’s required. See B192. 
Electronic bank statements can be imported in A301. This option can also be used to import your own spreadsheet 
journals. 
 
Postings in details 
Stock and sales postings can now be posted in detail in the general ledger. Mark the required options in A081. 
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SAP Lumira analysis tool 
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Webservice 
 
Provides information to websites and has options to controlled update of sales orders, customers, parts etc. from a 
website.  

 
 
 
Input from almost any device like smartphone, tablets and other web-connected equipment 
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Parts application 
Visual search for spare parts, straight from the bills of material and the available stock information in Sera. Can be 
used also for old 2d drawings and scanned documents.  Both for usage at a customer website or for internal usage.   
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PURCHASE INVOICES 

 Fast entry of purchase invoices with  C304 

 Storage of electronic (PDF) invoices to postings and open amounts 

 Automatic recognition of supplier, amount payable, VAT amount, date and ledger account 
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GOODS RECEIPTS / ADDITIONAL STOCK AND PURCHASE INFORMATION 
 
External documents like freight bills, certificates, material tests, results of quality control, can be stored in 
\sera\mailer\goods under the specific purchase of work order number.   
When documents are found, the system shows at a lot of places a new button “Documents” that opens the directory 
connected to the purchase order or work order.   
Even when the order is completely finished the information is available in programs like “history per purchase order” 
or as additional information at stock summaries.  
 

 
 

In case both purchase invoices and other documents are stored electronically, programs like B321 and B322 will 

give a complete overview of all documents connected to a purchase. 
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EMAIL DIRECTLY FROM SERA 
 
Set access to the email server in A082 and set in A101 / A112 the email addresses of suppliers and 
customers and the mailing directly from Sera is possible 

 
 

 
 
 
 

VARIABLE FORMS EASIER TO CUSTOMIZE 
 
Use A078 to adjust variable forms with nice preview options and select the available fields / codes 
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POWER BI CONNECTED TO SERA 
 
New views for financials and planning. Standard SQL connection as used in Excel. 

 

 
 
 
 
EXTRA SECURITY 
 
After creating an opening balance (A306) it is still possible to make postings in an old year. The system will 
not allow postings in the new year, UNLESS, a new opening balance is made, based on the postings in the 
old year. So a re-run of A306 is required.  
 
There are other securities build in, based on helpdesk experience during a long period. The system 
prevents users from mistakes like entering stock quantities / invoices etc. that are exceeding 10 times the 
largest history amount.  
 
 

OUTPUT TO SCREEN 
 
Output to screen has been removed from almost all the enquiry programs. After setting parameters like 
“FROM CUSTOMER – TILL CUSTOMER” the program will give an option to print, view or email the result.  
In case “view” is selected the report opens in a PDF or XPS viewer.    
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1.DIRECTORY STRUCTURES AND NETWORKING 

 
 
\SERA   Base directory 

 
 
Within the \SERA directory are the folowing subdirectories:  

 
DATSTART  latest structures of databases 
PARAMET  system parameters + variable forms 
TEMP   temporarily files  
DATEMPTY  directory used during conversion and installation 
<USERS> there is a sub directory for each user. These directories are the default for output to files. 
HELP help files 
EXCEL excel and customized reports 
 
NOTE   
 

The directories TEMP, DATEMPTY and <USERS> should have full read, write and delete options for each user. 
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2.COMPANY SETTINGS AND PARAMETERS 

 
 

SERA0810  COMPANY DATA  

 
COMPANY NAME  
 
Several companies can be entered in the financial administration (general ledger, debtors, creditors). In the business 
administration (trade, production etc.) is only 1 company available. Others can be installed at other disks. The name of 
the main company has to be entered here.  
 
BANK DATA 
 
These data are called by tele banking. 
 
COUNTRY 
 
The description is checked by every external form.  Only in case the country of the addressee is different from the 
company, the country is printed.  
 
DEBITORS TERM 
 
Default debtors term. It can be overwritten during customer and order input. 
 
CREDITORS TERM 
 
Default creditor term. It can be overwritten during supplier, order and invoice input. 
 
LOG BOOK 
 
A log book can be switched on. The system is recording the usage of programs per user, date and time. Switching on 
the log book, may slow down the system a little.  
 
PASSWORDS 
 
Logging into SERA can be secured by passwords. These passwords are saved in a scrambled form in the user file. 
 
COMPANY CURRENCY 
 
Once the currency is set, and entries with currency have been made, it’s impossible to change this field. 
 
COMPANY LANGUAGE 
 
The default language for printing language related descriptions on external forms etc. 
 
DEFAULT CUSTOMER CREDIT 
 
It can be overwritten during customer entry or changed per customer afterwards. 
 
LAST INVOICE etc. 
 
This counter is increased during invoice, order entry etc. A new range of numbers can start by changing these fields into 
the number just before the required new number.   
In case a new range contains numbers that were already used in the past, the system will skip those numbers 
automatically. 
It is also possible to define special number ranges in a separate program. 
 
ACCOUNTING COMPANY  
 
This entry relates the business administration to a financial company.  All postings from production, stock, invoicing etc. 
are booked into this company. 
 
HOURS  
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Setting of time-entry in 100 units per hour or 60 minutes per hour. All reports and entries from the hours administration 
are working according this setting.  
The rest of the production administration is using only 100 units per hour, independent of this setting. 
 
ORDERS MIN.% DELIVERY 
 
Picking lists for trade orders can be generated automatically by program A531. That program checks if there is enough 
value to deliver according the setting of this field. Only in case it’s allowed according the order entry to do a partial 
delivery AND the cost price of the delivery is above the percentage from this field, a picking list is printed. 
 
ORDERS MAX.% SHORT 
 
Depending on the type of company and the of goods to be delivered, it is sometimes not possible to supply exactly the 
required quantities. In case the delivery was only a little to less, it’s necessary to regard the whole TRADE-order as 
finished. This setting tells at what percentage that should be done. 
 
PRINT RETAIL PRICES? 
 
This parameter is only important in case no variable forms are used. The setting tells if retail prices and discounts are 
printed on trade quotations, orders and invoices.  
In case variable forms are used, it’s just a matter of using the required variables. 
 
FREIGHT COST GROUP 
 
The part group related to the freight costs as entered in program A532, invoicing. This group is used to calculate V.A.T. 
and to direct the financial postings to the correct accounts.  
 
LOCK PICKING LISTS 
 
By locking picking lists, a list is not printed in case a customer exceeded his credits. Program B361 will warn the user 
what picking lists are going to be locked. 
 
STANDARD COST PRICE 
 
Stock can be validated against a standard price from the part file or against an actual price per lot.  
In case the standard cost price is used and the parts file is changed, the system will do automatically all financial posting 
involved.  
 
DECIMALS WITH QUANTITIES  
 
The number of decimals to register stock, order or production quantities.  
 
EXTRA CURRENCY DECIMALS 
 
Sometimes cost prices of small products are calculated in more decimals than the currency. Like a small bold will cost 
1,25 dollar cent. This setting will tell the system how many extra decimals are used to register product prices.  
 
AT PAYMENT WITHIN xx DAYS xx %  DISCOUNT 
 
In case a company know discount for fast payments, the default values can be entered in these fields. The information is 
presented during order or invoice entry. It can be overwritten. The date are only for information. No financial postings are 
involved. 
 
ON LINE STOCK  
 
By switching stock ‘ON LINE’ all stock mutations, invoices, finished production jobs and goods receipts are on line 
processed into the financial administration according the accounts and departments as mentioned in the part groups. 
Goods receipts are debited on a stock or cost account. The credit is posted on an account called ‘invoices to receive’. 
This account is settled as soon as the actual invoice is received. That account and department has to be entered in case 
stock is switched to on line.  
In case the system was already used before, program UTIL0850 will make the required postings to match the value of 
the stock and the goods receipts without an invoice with the general ledger. Stock differences are posted on the stock 
and the material usage account from the part group file. Differences in ‘invoices to receive’ are posted on the account 
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‘invoices to receive’ against the difference account from the company file. (See A212). Both types of differences are 
posted with a journal called ‘L085’.  It’s recommended to analyze the differences before running UTIL0850.  
 
ACCOUNTING STRUCTURE 
 
The basic accounts used for handling goods receipts, accounts payable, receivable etc. 
 
 

 

SERA0830 MODULE SETTING 

 
Sera is always installed with all components. It reduces interfacing between different modules. It also speeds up the 
system, because none of the programs has to check if a module is purchased or not. On the other hand: having too 
many menu options is confusing for most of the users.  
Program A083 controls what modules are required and what modules can be ignored. All programs are related to one or 
more modules. Only those programs that are related to a module that is required are shown in a standard user menu. 
See chapter, 'Users and menu's, for more information.      

 

SERA0830 PARAMETER SETTINGS  

 
The Sera-program is a program that can prove its power in many different companies. Not every company is the same 
and therefore, Sera has introduced a number of parameters, that can make the program act according the user 
requirements. 
Many parameters are not important in the beginning. For these parameters the default-value, as indicated by Sera, 
should be used.  
A directory \SERA\PARAMET is created during the installation. Different *.PAR-files can be created in this directory to 
switch on or of certain options. Some parameter-files are just available or not, while others contain instructions for 
programs.  
The standard parameters will be discussed in this chapter. Other parameters. 
are special parameters, that were often specially created for 1 or more customers. 
They are still part of the standard package to simplify the maintenance of the package. 
 
A parameter can be created manually or (in most cases) by using program A083. 
 
 
Standard parameters are: 
 
 
Belgium vat rules     BELGVAT.PAR 
 

While booking a purchase invoice, additional information is requested needed 
to create a VAT-declaration as required in f.i. Belgium. 
 
 
Brazil vat rules     BRASIL.PAR 

 
The VAT-system will act according the Brazil rules. 
 
 
Federal vat rules     FEDERAL.PAR 
 

The VAT-system will act according a federal VAT-system like Canada or USA. 
 
 
bar codes on work orders   BARCOTYP.PAR 
 

This parameter contains an instructions for the type of barcode. Enter in the file a text line like: 
 
BARCODE 5 
 
Bar code types are: 
 
1 = UPC-A 
2 = UPC-E 
3 = EAN/JAN-13 
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4 = EAN/JAN-8 
5 = 3 of 9 
6 = extended 3 of 9 
7 = interleaved 2 of 5 
8 = Code 128 
9 = Codabar 
10 = Zip+4 Postnet 
11 = MSI Plessey 
12 = Code 93 
13 = Extended Code 93 
14 = UCC-128 
 
 
complete jobs together with hours  HOURFINI.PAR 

 
The programs A811 / F811, B092 enter hours, will ask if a job is finished and how many pieces are completed. 
  
complete jobs automatically with order   AUTOFINI.PAR 
 

Jobs are automatically completed while finishing a production order. 
The necessary bookings are made on the department of the planned job. 
 
 
complete jobs manually with order   SEMIFINI.PAR 

 
While finishing a production order the system will ask if the related jobs are also completed  
 
 
don't overwrite production picking lists   ORGILIST.PAR 
 

It’s not allowed to commit stock to a production picking list, unless the original list is used to issue stock or to decommit 
all previous committed stock. Use Sera8450 to reprint a list or to change commitments. 
 
description 2 on purchase order    DESCR2.PAR 
 

The internal description of a part will be printed on variable purchase order forms as additional description while the 
instruction -PLDESCR2- is not required in the layout. 
 
 
no cost lines in sales statistics     COSTSTAT.PAR 
 

The sales statistics are not updated for cost lines on invoices. This can be useful for companies that always use part 
numbers. Cost lines are used to charge special costs such as freight.  
Warning: The statistics will no longer match with the financial administration. Choose the part groups with care to make a 
comparison  
 
 
register reasons for cancelling an order   REASON.PAR 
 

This parameter determines whether a reason should be given when the total value of a sales order is lowered or when a 
sales order is cancelled 
 
add production margin to statistics  MARGIN.PAR 
 

Sales margin on serial production can be measured in 2 different ways: 
 
1. The margin between the sales price and the total production price = cost prices. The value that is added by 

production is NOT added to the sales margin. This is the default setting with the parameter switched off. 
 
2. The margin between the sales price and the basic material + subcontracting costs. The value that was added by 

production is added to the sales margin. This setting is active with the parameter switched on.  
 
 
  
no extended descriptions on invoice   NOEXTINV.PAR 
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In case extended part descriptions are useful for quotations or confirmations, but not important on invoices or shipping 
lists.  
 
no extended descriptions on sales orders  NOEXTORD.PAR 
 

In case extended part descriptions are not printed on confirmations.  
 
no extended descriptions on quotations  NOEXTQUO.PAR 
 

In case extended part descriptions are not printed on quotations.  
 
extended descriptions on picking lists   EXTPICKL.PAR 
 

Extended part descriptions are printed on picking lists for trade orders. This parameter is only effective in case the 
picking lists are printed on order line sequence. (= no  pickloca.par) 
 
print picking list on location sequence   PICKLOCA.PAR 

 
In case this parameter is switched of, picking lists are printed according the structure of the sales or work order. 
Structures of bills of material are clear and back order quantities can also be printed. 
In case this parameter is switched on, a picking list is printed on location sequence. There is no longer any structure in 
the bills of material. Additional information like shortages / back orders is also not printed.   
  
 
package information at shipment    PARTPACK.PAR 
 

After making an invoice, the system will ask for packing- quantities, -units, -weight and number of pallets, insurance, 
amount for cash on delivery. This information can be printed on the shipping list and on the invoice. This parameter is 
also required to print transport labels and/ or to send the transport orders by EDIFACT to a transport company. 
 
 
goods receipt at latest standard price  STPRGRN.PAR 
 

In case stock is valued at lot-prices (LOT-number), there are two possibilities: 
 
Parameter switched on: a goods receipt is registered against the actual standard cost price from the parts file. 
 
Parameter switched off: a goods receipt is registered against the purchase price from the purchase order. In case the 
purchase price is zero, the standard cost price from the parts file is used. 
 
 
print unplanned stock movements     STOCLOG.PAR 
 

Unplanned stock issues or entries are printed on a report during processing. 
  
 
print a form on every goods receipt   GRN.PAR 
 

The system will print a receipt form at receipt of goods on purchase orders. In case the parameter is switched off, the 
form will only be printed in case the part is a quality-control part. 
 
 
print lot numbers on invoice     INVLOT.PAR 

 
When this parameter is present, the system will print lot-numbers on 
invoices. The chapter 'variable forms' will give more information. 
 
 
print lot numbers on shipping list   SHPLOT.PAR 

 
When this parameter is present, the system will print lot-numbers on 
shipping-lists. The chapter 'variable forms' will give more information. 
 
 
unplanned receipts - oldest purchases   UPDPURCH.PAR 
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Sometimes are large purchase orders used to give a long term planning to a supplier by the purchase department. The 
actual smaller deliveries are managed by f.i. the production manager or the store manager on a day to day bases.   
When this parameter is switched on, it’s possible to use register the receipts without mentioning the purchase order. The 
system will write off the received quantities from the oldest purchase order for that product / supplier combination. 
 
 
use shelf lifes        ISFOOD.PAR 
 

This parameter has to be switched on, in case some of the stock has a limited shelf life. It's possible to enter the default 
shelf life per part group.  
 
location of executables       ASP.PAR 
 

Create this parameter in case you want to use only on or different sets of executables for different databases. The 
content should be like  D:\EXESET\ACTUAL or P:\SERA 
 
 
change language during printing    FORMCHAN.PAR 

 
In case external forms are used, the program will ask what language the output should have. 
 
 
variable part seek columns  PRTSEEK1.PAR 

PRTSEEK2.PAR 

 
These parameters contain the fields that have to show up, during the selection of a part. Prtseek1.par is for seeking on 
number or the main description, while prtseek2.par is used for seeking on the internal description. A parameter has to be 
filled with the column numbers that are required. 
 
Example 
 
The required heading is  : Number, Description, Barcode 
The parameter will be : 1,3,2 
 
Available colums are:  
 
1   NUMBER 
2   BARCODE 
3   DESCRIPTION 
4   INTERNAL DESCRIPTION 
5   FREE STOCK INCL. QUARANTINE STOCK 
6   FREE STOCK EXCL. QUARANTINE STOCK 
7   QUARANTINE STOCK 
8   COMPANY UNIT 
9   PART GROUP 
10  PRICE LIST PART ? 
11  MINIMUM STOCK LEVEL 
12  MAXIMUM TO SELL FROM STOCK 
13  RETAIL PRICE 
14  DELIVERY TIME 
15  PART NUMBER USED BY THE SUPPLIER 
16 SOLD/USED QUANTITY THIS YEAR 
17 SOLD/USED QUANTITY PREVIOUS YEAR 
 
51-90 USER DEFINED FIELDS 1 - 40 FROM PARTS-CARD 

(See Serb2100) 
 

This parameter can be place in a user directory too, in case of difference preferences per user. 
 
 
 
change dates on purchase orders  LEADTIME.PAR 

 
This parameter switches on an option in the suppliers file. It's then possible to add a number of days with SERA1020, 
change suppliers. This number of days is used while printing a purchase order. The delivery date is reduced with this 
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number of days. No other files are affected. This option can be used for those suppliers, who are always delivering a 
number of days too late. 
 
 
 
print overtime hours    OVERTIME.PAR 

 
All kinds over printed summaries from the hours administration are showing the hours per overtime percentage.    
 
use formats in  orders    UNITLIST.PAR 
 

A purchase/sales-order/project can contain information for the supplier or customer how to format the delivery. For 
instance 100 meters of steel tube cutted as 10 pieces of 10 meter each. This parameter file has to contain those 
company units (from the parts file),  where this additional information is required. Capitals are not important. Like: 
 
Meter,KG,Liter  
 
split lots per received quantity   UNITLST2.PAR 
 

A purchase receipt has to be entered in separated quantities. The program will create for each quantity a lot number. 
This option can be used for products like coils with a certain length of wire or steel strips etc. This parameter file has to 
contain those company units (from the parts file),  where this additional information is required. Capitals are not 
important. Like: 
 
Meter,KG,Liter  
 
combination picking lists   COMBIPIC.PAR 

 
An extra picking list is printed that combines several picking lists of different orders per location. It offers the functionality 
to pick several orders at the same time without using several lists. 
 

add transport information to project issues MOVETRAN.PAR 

 
Some companies are delivering goods on projects, while an invoice is made afterwards. It happens at companies where 
f.i. big trucks are loading bulk material during the day. 
 
In case this parameter is available, program A843 will ask for transport information. This information can be printed on 
the invoice made by B875. The parameter contains also the layout for these extra invoice lines. 
 
Fields are:  
 
-SHNAME-   shipping address 
-SHNAME2-  
-SHADRESS1-  
-SHADRESS2- 
-SHCOUNTRY- 
 
 
-SHSUPPL-   transporter number 
-SHTRANSP-   transporter name (can be adjusted or changed with f.i. a truck number) 
 
 
Extra text is available in  
 
-SHTEXT1- 
-SHTEXT2- 
-SHTEXT3- 
 
These fields can also be used in the head and bottom of the variable picking list. 

 
Programs A843/A842 will also ask for the transport costs( = the amount to pay to the transport company). 
The system will post it as ‘invoices to receive’ and the costs will be charged to the project, as soon as the 
pickinglist is issued. 
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In case there is a cost line in the project with the word ‘Transport’ in the description or the standard freight 
part group (see A081) as part group, the costs and price unit from that line are used as default. 
This option is also valid for direct invoicing (A751) and invoicing of sales orders (A533 / A532) 
 
 
add short company name to program titles TITLE.PAR 

 
In case of a multiple company installation, it’s sometime difficult to recognize, for which company a module is 
started. Windows shows only the program name in the task-bar. By adding a short company name things will 
become more clear: 
 
PROD change parts   TRADE change parts 
 
add container material to trade invoices  ADDPACKS.PAR 

 

This parameters provides the possibility to add containers, boxes etc. to a trade invoice, while confirming the 
shipment (A532). Prices and discounts are calculated according the standard rules.  
 
add freight instructions  to trade invoices  ADDTRANS.PAR 

 

This parameters provides the possibility to add transport information to a trade invoice, while confirming the 
shipment (A532) or with direct invoicing (A751).  The parameter text file has to contain max. 5 instruction 
lines like: 
 
Transporter 
Load number 
Driver  
Weight 
Extra info 
 
These lines are shown on the screen during data entry. The entered information is printed on invoices or 
shipping lists by the codes -IVTRANSP1- till –IVTRANSP5- 
 
calculate containers and/or  transport  AUTOPACK.PAR 

 

This parameters provides the possibility to add containers, boxes etc. to a trade invoice, while confirming the 
shipment (A532). If a transport price is connected to a container, the transport charges are calculated too.  
See program A276 for more detailed information. Stock files are not updated! 
 
Extra invoice layouts are available to print subtotals for goods, packing and transport charges: 
 
\sera\paramet\invgoods.<lan> - for goods 
\sera\paramet\invfre.<lan> - for transport charges 
\sera\paramet\invemb.<lan> - for packing material 
 
Variables are: 
 
-IVQNTGOODS-   - total quantity for goods 
-IVTOTGOODS-  - total amount for goods (excl. tax) 
-IVVATGOODS-  - total vat for goods 
 
-IVQNTFRE-    - total quantity for transport 
-IVTOTFRE-   - total amount for transport (excl. tax) 
-IVVATFRE-   - total vat for transport 
 
-IVQNTEMB-    - total quantity for packing 
-IVTOTEMB-   - total amount for packing (excl. tax) 
-IVVATEMB-   - total vat for packing 
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switch on cash payment in A532   CASH5320.PAR 

 

In case this parameters is available a cash payment during confirmation of a shipment (A532) can be 
registered. 
 
switch on pincode for order entry acceptance USEPIN.PAR 

 

In case this parameters is available a screen will appear during order entry in case the customer is out of the 
credit limits. A code shows up and an answer is requested. This answer code has to be generated by an 
authorized person by using Sera1200. 
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3. USERS AND MENU'S 

 
 

There are 3 tables that control the user menu's: 
 
PRGLIST   - all available programs 
USERS   - users 
USERMENU  - programs that users can approach 
 
The list of programs is supplied with the Sera package. Each program has a link to the modules, where it's used. Each 
program has also a user level indicator. It's possible to add 3rd party programs. 
 
The list of users has to be created by the system manager. Only user START is the default Sera user. This user has all 
options.  
 
Note: The menu of use START  is created by Sera.  

This menu is overwritten every time a new version is installed. 
 
The user menu's (except the menu of 'START') have to be created by the system manager. 
 
1. A menu can be created, by adding each program separately to the menu. 
2. Making a copy from the menu of another user. 
3. Making a link to another user. 
4. Entering the level that a user has in each of the active modules. The system will build a user menu based on this 

information and the information from the program list and the list of active modules. 
 
 
SECURITY ON USER LEVEL 

 
Basic security is set at the client/server environment. Extra security is available on program-level by creating a menu per 
user. On user level is security available on field level.   
 
 
CREATE PROGRAMS    - SERA0310 
 
This program can be used to add 3rd party programs to the Sera program list. It's possible to direct output to a fixed 
printer. 

The users are no longer allowed to choose a printer. Output is always sent to one specific printer at a fixed location. This 
can be useful for important documents like invoices or purchase orders. Make sure that the printer setting allows printing 
to a queue. 
 
 
CREATE USERS     - SERA0410 
 

New users are added to the user list. Additional information has to be entered to prevent unauthorized usage of Sera 
and it's modules. 
 
SHOW COST PRICES 
 
Cost price information can be vital in some companies. It's possible to select on user level if somebody is allowed to 
know cost prices.   
 
CRM OPTIONS / AREA’S ALLOWED 
 
The CRM system provides all over the system all kind of information about a customer or prospect as soon as such a 
relation is selected. A pop up menu gives the possibility to view quotations, invoices, open amounts etc. etc.  The pop up 
menu can be adjusted for each user. It is possible to block users from parts of the customer information by selecting the 
area’s.  
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PARTS BOOK 
 
As the CRM system, the partsbook can be approached from the main menu. Select the information that an user is 
allowed to see. 
 
CLOSED STORES 
 
It's possible to close stores for unauthorized stock issues or entries. 
  
OVERWRITE FIXED DISCOUNTS 
 
This setting decides if a user is allowed to change discounts or prices of fixed price groups. Per part group is registered if 
this group know fixed prices and discounts. If a group doesn't have a fixed price, the setting here has no effect. This 
setting has also effect on making credit notes or entering cost lines (non part items). 
 
TRADE ORDER CHANGES 
 
The system can advise a delivery date the entry of trade orders, based on the stock level and the open orders.  
It's also possible to avoid the entry of a date earlier than the advised date. The setting applies also to the printing of 
picking lists. 
In case a user is not allowed to change delivery dates, it's can be also prohibited to delete items that are leaving stock 
above the minimum level. 
 
 
CREATE USER MENU'S    - SERA0510  / SERA0560 

 
This program can be used to fine tune a user menu, together with the change and delete option. 
 
FIELD PROTECTION  
 
Programs to change fixed data, can be protected on field level. Unauthorized change of cost prices, credit limits, sales 
prices may cause a lot problems. The field numbers as used in the programs to change those data, can be entered in 
the user menu to set protection against changes. 
 
It’s possible to use an existing menu a template for a new menu. Use program A056. 
 
DELETING SUBMENU'S 
 
After deleting some menu's it's not necessary to delete all programs and menu's behind them manually. Program A049 
will do it automatically. 
 
Note: The menu of use START  is created by Sera.  

This menu is overwritten every time a new version is installed. 
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4. DATA INTEGRITY UTILITIES 

 
Several utilities are provided to establish integrity between different administrations. There are several reasons, why 
these differences could occur. The utility programs are checking if data from one file are processed correctly into another 
file.  
 
Example: 
 
Debtors  - details 
General ledger - totals with a reference SERA-DEB01 
 
Or  
 
Goods receipts - details with status for received invoices  
General ledger - postings created by the system on the account 'invoices to receive' 
 
 
CHANGING PARTS GROUPS 

 
Part group are relating parts with their stock to a stock account in the financial administration. When the stock system is 
set to on-line, all stock changes are booked on that account. In case that account is changed, the system will not transfer 
automatically all figures to the new account. Maybe there are just some stock movements done elsewhere in the 
company or other (unchanged) groups are reffering the same account. Program UTIL0850 will make the connection. 
 
Connect stock <> general ledger   - UTIL0850 

 
By switching stock ‘ON LINE’ all stock mutations, invoices, finished production jobs and goods receipts are on line 
processed into the financial administration according the accounts and departments as mentioned in the part groups. 
Goods receipts are debited on a stock or cost account. The credit is posted on an account called ‘invoices to receive’. 
This account is settled as soon as the actual invoice is received. That account and department has to be entered in case 
stock is switched to on line.  
In case the system was already used before, program UTIL0850 will make the required postings to match the value of 
the stock and the goods receipts without an invoice with the general ledger. Stock differences are posted on the stock 
and the material usage account from the part group file. Differences in ‘invoices to receive’ are posted on the account 
‘invoices to receive’ against the difference account from the company file. (See A212). Both type of differences are 
posted with a journal called ‘L085’.  It’s recommended to analyze the differences before running UTIL0850.  
 
Check financial administration   - UTIL0840 
 

This program reports all differences as described with UTIL0850, but no actual posting are made. 
It also checks the integrity between the subledgers, DEBTORS and CREDITORS and the GENERAL LEDGER. 
Differences can be solved by program UTIL0500.  
 
Fix financial administration   - UTIL0500 

 
This program restores all connections between the debtors, creditors and general ledger. Un-balanced journals are 
balanced, by making a posting on the difference-account. This account has to be cleared by doing the missing entries 
manually.   
 
Check and repairs are done at: 
 
Subject 

 
Check 

 
Reference 
 

Debtors <> general ledger 
 

Total per period / journal / currency SERA-DEB01 in general ledger 

Debtors VAT <> general ledger 
 

Total per period / journal / currency SERA-DEB02 in general ledger 

Creditors <> general ledger 
 

Total per period / journal / currency SERA-CRE01 in general ledger 

Creditors VAT <> general ledger 
 

Total per period / journal / currency SERA-CRE02 in general ledger 

Debtors 
 

Open amounts <> all amounts Status 

Creditors 
 

Open amounts <> all amounts Status 
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General ledger 
 

Open amounts <> all amounts Status 

Journals Balance per period / journal / currency - 

 
 
Check invoices <> debtors   - UTIL0510 

 
This program checks if all invoices are processed into the debtors file.   
In case an invoice is found without a match, the status can be set to 'unprocessed' . Processing can be done with 
program C344. 
 
 
Recover stock/order administration  - UTIL0800 

 
This utility checks all details from trade orders, stock, work orders, commitments. Obsolete reservations and 
commitments are removed and the totals in the parts file are adjusted. 
 
 
Recover analyses stock mutations  - UTIL1500 

 
File movestat, totals of stock moves, will be reconstructed from the movement details. 
 
 
Connect assets with general ledger  - UTIL0860 

 
Bookvalues from the fixed assets module are counted and matched with the general ledger. 
Differences are posted on the difference-account.  
 
 
 
Reprocess sales invoices   - UTIL2520 

 
This program reposts all sales invoices of a certain period. All previous posting are removed.  
 
 
Rebuild sales statistics    - UTIL2550 

 
This program does the same as UTIL2520, but it only updates the sales statistics. It doesn't update the debtors file and 
the general ledger. 
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5. REPRINTING UTILITIES  

 
 
Most of the reprint facilities are available for all users. Some reprints can be very important. Therefore are those 
programs stored in the system management area.   
 
 
Reprint goods receipt notes    - UTIL2500 

 
A goods receipts note may contain valuable information about quality. 
 
 
Reprint picking lists     - UTIL2000 

 
This program can be used to reprint a picking list for a trade order. The original picking list number is presented by the 
program after entering the order number. Take care that this program is used properly. A PICKING LIST  is like a 
cheque, on which money is supplied. In this case valuable stock is supplied.  
Reprinting a picking list should be as difficult as getting a duplicate cheque !!! 
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14. Work orders 
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26. Payment specifications 
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29. External price request 
30. Location labels 
31. Sales order labels 
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1. INVOICES    (including general instructions and examples) 

 
GENERAL 
 
The user can define free forms in stead of the pre-defined forms. Every part of a forms is saved into a text 
file. Those files can be created and changed with any word processor as long as the result is saved in DOS 
or ASCII format. 
 
PRINT HEIGHT   
 
A lot of the variable forms have a fixed top and bottom part with address data etc. and a variable middle 
part containing part numbers, amounts, quantities etc. The top and bottom have always a fixed height. 
The height of the middle part is always different, because it depends on the number of variable items. This 
part will be filled with empty lines until the bottom part is reached. The print length is retrieved the printer 
setting in the Windows version. In case a variable form has a header and a bottom part, the length of 
variable lines is calculated according the next formula: 
 
Variable length = total length – length of 1st header – length of last bottom 
 
Forms can be created and changed with a text editor (see the instructions below. Important forms like 
sales orders, invoices, purchase can be made with A078. In that case the email printer Windows XPS 
document writer has to be installed in A082.  
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LAYOUT FILES FOR INVOICES 
 
\SERA\PARAMET\INVHEAD1.XXX  - Head first page 
\SERA\PARAMET\INVHEAD2.XXX -  Head next pages 
\SERA\PARAMET\INVBOTT1.XXX - Bottom first pages 
\SERA\PARAMET\INVBOTT2.XXX - Bottom last page 
\SERA\PARAMET\INVLINE1.XXX  - Detail lines 
 
LAYOUT FILES FOR CREDIT NOTE'S 
 
\SERA\PARAMET\CRNHEAD1.XXX -  Head first page 
\SERA\PARAMET\CRNHEAD2.XXX -  Head next pages 
\SERA\PARAMET\CRNBOTT1.XXX -  Bottom first pages 
\SERA\PARAMET\CRNBOTT2.XXX -  Bottom last page 
\SERA\PARAMET\CRNLINE1.XXX -  Detail lines 
 
The code .XXX stands for the language code.  The language code can also be used to defined different 
varieties of the same form.  
 
F.i.: \SERA\PARAMET\INVHEAD1.ENG - English Europe 

\SERA\PARAMET\INVHEAD2.EN2 - English America 
 
  or 
  
 \SERA\PARAMET\INVHEAD1.FRA - French retailers  
 \SERA\PARAMET\INVHEAD1.FR2 - French others 
 
Parts translations and extended descriptions are searched by the full language code. In case nothing is 
found the first to characters are used to search. When nothing is found, the standard description is 
printed.  
 
available fields  : 
 
Almost all fields from: 
 
INVHEAD  invoices  
INVLINE  invoice lines 
CUST   customers 
 
can be used in the variable invoice.  
 
NOTE!!  PRINT THE RECORD LAYOUTS! (See UTIL0200) 



 

4 

 

sera       VARIABLE FORMS 

 
 
44434334343434 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beside the fields from the records there are also available :  
 
For the header and the bottom files: 
 
IVTOTVATIN - cumulating total incl. VAT 
IVTOTVATEX - cumulating total excl. VAT 
IVTOTVAT - cumulating VAT total in customer currency 
IVLOCAVAT - cumulating VAT total in local currency 
IVTOTHIVAT - cumulating VAT high rate 
IVTOTLOVAT - cumulating VAT low rate 
IVTOTHIBAS - cumulating basic for the high rate 
IVTOTLOBAS - cumulating basic for the low rate 
IVITOTNOBAS - cumulating basic for the zero rate 
IVPAGE  - page number 
IVNEXTPAGE - number of next page 
IVPMDESCR - description of the pay method 
IVWORDVAL - invoice total in text 
 
Only with parameter partpack.par switched to on: 
 
IVPACKING1 -9 - code of package type 1 - 9   
IVPACKQNT1 -9 - quantity of package type 1 - 9 
 
For the detail lines: 
 
ILTOTVATIN - total per line incl. VAT 
ILTOTVATEX - total per line excl. VAT 
ILPRIC1000 - price per 1000 for projects -  prices per quantity as mentioned in the parts file 
ILPRICEPER - quantity per net price 
ILBACKORD - quantity in back-order 
 
 
ILWEIGHT - weight in kg. 
ILVOLUME - volume in liters 
ILPRICEKG - price per kg. 
ILPRICELIT - price per liter 
ILCUSTPART - customer part number 
 
 
\SERA\PARAMET\INVLOT.PAR    
 
Lot numbers will be printed as an extension on the part description in case this parameter is available.  
Sometimes there is a legal obligation to mention this information. The layout of this  (language 
independent) extension has the following fields : 
 
ILLOTNR - lot number  
ILLOTNR2        - alternative number (mostly not used) 
ILLOTQUANT - quantity per lot  
 
NOTE: one invoice line can have several lot numbers.  
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\SERA\PARAMET\NOEXTINV.PAR 
 
This parameter prevents printing of the extended part descriptions. 
 
 
 
SYNTAX 
 
An invoice layout has to meet several rules: 
 
Fields from records or from the extra field table have to be captured by a  "-" like -IVNAME-.  
 
 
CHARACTER FIELDS 
 
Length and start position of a field can be defined as follows: 
-IVADRESS4,1,30-   : 2291 DW  AMSTERDAM 
-IVADRESS4,10,50-  : AMSTERDAM 
-IVADRESS4,1,7-  : 2291 DW 
 
The first digit is the start position and the second digit is the length to be printed. Trailing spaces are 
printed in case the length is more than the length of the field.  
 
 
 
QUANTITIES / AMOUNTS  
 
-ILQUANT,9,0-     : 1023 
-ILQUANT,15,2-   : 1023.00 
 
The first digit stands for the TOTAL length including the decimal point and the second digit stands for the 
number of decimals.  
 
An AMOUNT can be defined as: 
 
-ILVALUTA- -IVVAL-  :      1023.00 Euro 
-ILVALUTA,9,0- -IVVAL-   :  1023.00 Euro 
-ILVALUTA,15,2- -IVVAL- :        1023.00 Euro 
-ILVALUTA,15- -IVVAL-  :        1023.00 Euro 
-ILRETAIL,15,2- -IVVAL-  :       12345678 Chinese RMB 
-ILRETAIL,15- -IVVAL-   :       12345678 Chinese RMB 
 
\SERA\PARAMET\THOUSAND.PAR 
 
Store a ‘.’ or a “,” in this parameter when you want amounts and quantities to be presented with a 
thousand devider like 12.000,00 or 12,000.00. If there is no parameter it will be printed as 12000.00 
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DATES 
 
-IVDATE-   : 20171231   YYYYMMDD  
-IVDATE,D-   : 31-12-2017  Date follows the DMT setting of the server 
 
 
 
TAGS / FONTS 
 
Fonts can be part of the form, like the word ‘INVOICE’  is printed bold.  
The tag <2> will switch on bold printing and <1> switches back to the original font. 
These ‘’drivers” can be created with SERA0710. This program is using the standard Windows interface to 
select font types and sizes. 
 
<2>INVOICE<1> -IVNUMBER-       will be INVOICE 123456 
 
 
SEMI COLONS  
 
In some case, like standard texts or extended part descriptions, is it required to print semi colons at the 
same vertical position. There are no problems as long as a non-proportional type face is used:  
 

Format/length : 100 

Color         : red 

 
A proportional font will print: 
 
Format/length : 100 
Color         : red 
 
The vertical positions are now different. 
 
By using the "|" (pipeline) sign instead of a semi colon, the system will print a semi colon at a fixed 
position: 
 
Format/length | 100 
Color          | red 
 
 
Format/length : 100 
Color          : red 
 
 
 
REVERSED HEADERS 
 
The <B> and </B> around a text will have the following effect: 
 
<B>Quantity  Part               Description                               Price     Total amount</B> 
 
 Quantity  Part               Description                               Price     Total amount              
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LOGO 
 
A company logo can be printed on all variable forms in the Windows-version. A file called 
\SERA\PARAMET\LOGO.BMP (bit map file) has to be available. The instruction –LOGO- at any required 
location in the form will print the logo. 
 
Extra logos are available as –LOGO0-  up till –LOGO9- 
 
NOTE: A logo is printed in it’s original resolution. Printers with different resolutions will print different 
sizes. 

 

SIGN  

 
A user sign can be printed in the Windows version. The sign has to be available as a bitmap:  
\SERA\<USER>\SIGN.BMP 
 
It is printed with the instruction -SIGN-. 

 

COLLECT INVOICES 

 
Headers and subtotals can be used in collect invoices to print order numbers references etc.. The following 
files are used: 
 
As header for the 2nd and next sub-invoices: 
\SERA\PARAMET\INVSUBH1.XXX        
 
All fields for the standard header are valid. 
 
As subtotal  for all sub-invoices: 
\SERA\PARAMET\INVSUBS1.XXX 
 
Fields are: 
 
ISBWEIGHT - GROSS WEIGHT 
ISWEIGHT - NETT WEIGHT  
ISVOLUME - VOLUME 
ISPACKNUM - NUMBER OF BOXES 
ISPALLET - NUMBER OF PALLETS  
ISTOTVATIN - AMOUNT INCL.VAT 
ISTOTVATEX - AMOUNT EXCL. VAT 
ISTOTVAT - VAT AMOUNT 
ISTOTVAT1 - FEDERAL TAX 
ISTOTVAT2 - PROVINCIAL TAX 
ISINSUVAL - INSURED VALUE 
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EXAMPLE 

 

INVHEAD1.ENG  

 

 

-LOGO-        

        <3>13 Einstein road 

        Industrial Area  

        MY CITY 12467 

        Bank account  124.67.555 

        GST number B12.3455.33 

 

<1> 

-CUNAME- 

-CUADRESS1- 

-CUADRESS2- 

 

<2>Invoice<1>   -IVNUMBER-   

 

Date   |  -IVDATE,2- 

Reference  | -IVCUSTREF- 

 

<B>  Quantity  Part     Description                Price  Total    </B> 

 

 
 

will print as:  
 

        
     13 Einstein road 
  `  Industrial Area  
    MY CITY 12467 
    Bank account  124.67.555 
    GST number B12.3455.33 
 

 
Kraak Waste Ltd. 
Lelystraat 49 
3364 AH  SLIEDRECHT 
 

Invoice 890191 

 
Date       :  14-10-2017 
Reference  : Mr. Calucio 
 
  Quantity     Part              Description                                                                Price     Total       .              
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2. SHIPMENT LISTS 

 
Shipment lists are printed together with the invoice, as a specification of the delivery. The layouts of the 
shipment lists are created in the same way as the invoices. 
 
The layouts are stored in the following files: 
 
\SERA\PARAMET\SHPHEAD*.XXX  - Head first page 
\SERA\PARAMET\SHPHEAD*.XXX  -   Head next pages 
\SERA\PARAMET\SHPBOTT*.XXX   -   Bottom first pages 
\SERA\PARAMET\SHPBOTT*.XXX   -   Bottom last page 
\SERA\PARAMET\SHPLINE*.XXX   -   Detail lines 
 
\SERA\PARAMET\SHPLOT.PAR    
 
Lot numbers will be printed as an extension on the part description in case this parameter is available. 
Sometimes there is a legal obligation to mention this information. The layout of this  (language 
independent) extension has the following fields : 
 
ILLOTNR - lot number  
ILLOTNR2  - alternative number (mostly not used) 
ILLOTQUANT - quantity per lot 
ILBACKORD - quantity in back order 
ILGROUP - part group 
PX1 t/m PX40  - user defined fields from the parts card 
 
\SERA\PARAMET\NOEXTINV.PAR 
 
This parameter prevents printing of the extended part descriptions. 
 
The forms can be created easily by copying the layout of the invoices and to remove for example the 
amount-fields: 
 
Copy INV*.* PFA*.* 
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3. PRO FORMA INVOICES 

 
Pro forma invoices are printed with program A535, based on the trade-orders.  
 
The layout of pro forma invoices is stored in the files: 
 
\SERA\PARAMET\PFAHEAD1.XXX   -   Head first page 
\SERA\PARAMET\PFAHEAD2.XXX   -   Head next pages 
\SERA\PARAMET\PFABOTT1.XXX   -   Bottom first pages 
\SERA\PARAMET\PFABOTT2.XXX   -   Bottom last page 
\SERA\PARAMET\PFALINE1.XXX   -   Detail lines 
 
The forms can be created easily by copying the layout of the order confirmations: 
 
Copy ORD*.* PFA*.* 
 
An additional field is: 
 
ORTODAY - current date  
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4. DEBTOR RECONCILIATION’S 

 
This type of form is regularly used in countries where bank statements are not received on a daily basis or 
where payments by cheque are common. The Sera program B311 can print a summary, showing all the 
transactions on a debtor during a selected period. The form to print the reconciliation is a complex form. A 
lot of small text-files are required. 
 
1. \SERA\PARAMET\RECHEAD1   - Header first page 

\SERA\PARAMET\RECHEAD2   - Header next pages 
2. \SERA\PARAMET\RECLINE1   - Opening balance this period  
3. \SERA\PARAMET\RECLINE2   - Title-text 'NEW INVOICES’ 
4. \SERA\PARAMET\RECLINE3   - Invoice data  
5. \SERA\PARAMET\RECLINE4   - Line 'TOTAL NEW INVOICES’ 
6. \SERA\PARAMET\RECLINE5   - Title-text 'PAYMENTS’ 
7. \SERA\PARAMET\RECLINE6   - Receipt data  
8. \SERA\PARAMET\RECLINE7   - Specification receipts on invoice-level 
9. \SERA\PARAMET\RECLINE8   - Line 'TOTAL PAYMENTS’ 
10. \SERA\PARAMET\RECBOTT1   - Bottom first pages 
      \SERA\PARAMET\RECBOTT2   - Bottom last page 
 
The following example will explain the use of the several texts: 
 
  
1. HYVA Holding B.V. 

1. ONDERNEMINGSWEG 1 

1. 2404 HM  ALPHEN AD RIJN 

1. THE NETHERLANDS  

1. 

1. RECONCILIATION    DATE 97.01.12 

1. 

1. NUMBER DESCRIPTION               DATE   AMOUNT DUE DATE 

1. ------ ------------------------- ------ -------- ------ 

2. 

2. OPENING BALANCE                          1000.00 

3. 

3. INVOICES + MISC. 

3. 

4. 011634 INVOICE                   951201   500.00 951215 

4. 011640 INVOICE                   951207   700.00 951215 

5.                                         -------- 

5.                                          1200.00 

6.  

6. RECEIPTS 

7. 

7.                                  951201   600.00 

8.  allocated against invoice 010120  400.00 

8.  allocated against invoice 010121  200.00 

7. 

7.                                  951211   200.00 

8.  allocated against invoice 010160  200.00 

9.                                         -------- 

9.                                           800.00 

9. 
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10. 

10.                                        -------- 

10.CLOSING BALANCE                          1400.00 

10.                                        ======== 
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In both the Head- and the Bott-files, almost all fields from the customer-file, CUST, can be used. 
 
Additional fields are: 
 
DBDATE - current date 
DBTOTAL - Opening- sub- and closing-totals 
DBTOTALD  - Opening- sub- and closing-totals debit 
DBTOTALC   - Opening- sub- and closing-totals credit 
 
Additional fields for the LINE-files are: 
 
DBAMOUNT -     Amount or sub-total 
DBAMOUNTD -     Amount or sub-total debit 
DBAMOUNTC -     Amount or sub-total credit 
DBDESCR     -     Description of the invoice or payment 
DBDATE      -     Transaction date 
DBPAYDATE   -     Due date 
DBINVOICE  - Invoice number or payment reference
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5. STATEMENTS 

 
The layout of the statements is stored in the files: 
 
\SERA\PARAMET\STTHEAD1.XXX  - Head first page 
\SERA\PARAMET\STTHEAD2.XXX   - Head next pages 
\SERA\PARAMET\STTBOTT1.XXX   - Bottom first pages 
\SERA\PARAMET\STTBOTT2.XXX   - Bottom last page 
\SERA\PARAMET\STTLINE1.XXX   - Detail lines 
 
Almost all fields from the customer file, CUST, can be used. 
 
Additional fields that can be used in the Head- en Bott-files are: 
 
DBTODAY - current date  
DBTOTOPEN - cumulating total    
DBPAGE - page number  
DBCURRENT - total amount not due 
DBOPEN30 - total amount due, <= 30 days 
DBOPEN60 - total amount due, > 30  <= 60 days 
DBOPEN90 - total amount due, > 60  <= 90 days 
DBOPEN99 - total amount due, > 90 days 
 
After entering the selections, a variable text can be selected. These texts are stored in the file for external 
form-texts. The text is printed in the layout of STTHEAD or STTBOTT, using the fields: 
 
-DBTEXT0- till -DBTEXT5- 
 
The numbers 0060 till 0065 are used for the first statement, 0070 t/m 0075 are used for the second, etc. 
 
Almost all fields from the debtors-file, DEBTORS, can be used for the detail-lines. 
 
Additional fields are: 
 
DBSTAR  - age-indicator, using one or more '*' 
DBTOOLATE - days overdue  
DBOWNREF - own reference from the invoice 
DBCUSTREF - customers reference from the invoice 
DBREP  - area 
DBCONTACT - contact person of the customer from the invoice 
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6. REMINDERS 

 
The layouts of the reminders are stored in the following files: 
 
\SERA\PARAMET\REMHEAD1.XXX\ -   Head first page 
\SERA\PARAMET\REMHEAD2.XXX -   Head next pages 
\SERA\PARAMET\REMBOTT1.XXX -   Bottom first pages 
\SERA\PARAMET\REMBOTT2.XXX -   Bottom last page 
\SERA\PARAMET\REMLINE1.XXX -   Detail lines 
 
Almost all fields of the customer file, CUST, can be used. 
 
Additional fields in the Head- and Bott-files are: 
 
DBTODAY - current date  
DBTOTOPEN - cumulating total    
DBPAGE - page number 
DBCURRENT - total amount not due 
DBOPEN30 - total amount due, <= 30 days 
DBOPEN60 - total amount due, > 30  <= 60 days 
DBOPEN90 - total amount due, > 60  <= 90 days 
DBOPEN99 - total amount due, > 90 days  
 
The fields that can be used for the detail-lines are almost all fields from the debtors file, DEBTORS.  
 
DBLSTSTATE  - number of times an amount has been reminded 
DBTOOLATE - days overdue  
DBOWNREF - own reference from the invoice 
DBCUSTREF - customers reference from the invoice 
DBREP  - area 
DBCONTACT - contact person of the customer from the invoice 
 
Depending on the highest value found, a text can be printed on the reminder. These texts are stored in the 
file for external form-texts. In the layout of the reminder, REMHEAD or REMBOTT, the text can be printed 
using the fields: 
 
-DBTEXT0- till -DBTEXT5- 
 
The title of the reminder is printed using the field: 
 
-DBTEXT6-  
 
The numbers 0060 till 0066 are used for the first reminder, 0070 t/m 0076 are used for the second, etc.   
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7. GOOD-RECEIPT NOTES 

 
There are 3 types of good receipts. 
 
Fields that can be used in every form are: 
 
GOQUANT -    quantity 
GODATE -     date of receipt 
GOORDER -    order number 
GOPART -     part number 
GOPARTDESCR -       description 
GOPARTDESCR2-      internal description 
GOCOMPUNIT - company unit part 
GOWAREHOUS - warehouse of receipt 
GOLOCATION - location 
GONUMBER - receipt number 
GOLOT  - lot number 
GOGROUP - part group 
PX1 t/m PX40  - user defined fields from the parts card 
 
 
REPAIRS - received 2nd hand material 
 
\SERA\PARAMET\GRNREP1.TXT  -  approved materials 
\SERA\PARAMET\GRNREP2.TXT  -  materials to be checked 
 
Almost all fields of the following files can be used: 
 
REPAIR  repairs 
CUST customers 
 
 
RECEIPTS FROM PURCHASES 
 
\SERA\PARAMET\GRNPUR1.TXT - approved materials 
\SERA\PARAMET\GRNPUR2.TXT - materials to be checked 
 
Almost all fields of the following file can be used: 
SUPPL  suppliers 
 
Additional fields are: 
 
GODOCUMENT - technical document 
GOBUYQUANT - received quantity in purchase units 
GOBUYUNIT - purchase unit 
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RECEIPTS FROM PRODUCTION 
 
\SERA\PARAMET\GRNWOR1.TXT     -  approved materials 
\SERA\PARAMET\GRNWOR2.TXT     -  materials to be checked 
 
Additional fields are: 
 
GODOCUMENT - technical document 
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8. VARIABLE PART INFORMATION   

 
Several forms to describe parts can be stored in the file: 
 
\SERA\PARAMET\PARTCRD<n>.TXT 
 
The <n> is a digit from 0 till 9 
 
PARTCRD 1 .TXT has a special purpose. If this file is available, part-cards / labels etc. are printed while 
receiving goods in the warehouse. See also A671 and A838. All forms can be printed with Sera program 
B255. 
 
All fields of the parts-file, ‘PARTS’, can be used. In case part-cards are available (B210-B251), also the user-
defined fields PX1 till PX40 can be printed. 
 
Additional fields are : 
 
BARCODE   -    barcode of the part 
PABARCODE - the barcode text  
PICT  - the BMP picture from the parts file 
PXDATE     -    printing date    
PXLOCATION -    location at receipt of goods  
PXSEQ      -    sequence number per packing 
PXLOT   - lot number 
PXSUPPL - name of the supplier  
 
N.B. The field PAEXTDESCR is not used. The first 9 lines of the extended description however, can be 
printed, using the fields PAEXTDESCR1 till PAEXTDESCR9.  
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9. REPAIR-ORDERS 

 
The layout of repair-orders is stored in the following file: 
 
\SERA\PARAMET\REPFORM*.TXT 
 
While entering repair-orders, a code can be entered at the field FORMS. This code will have the related 
forms printed. For example, the form-code ‘1A’ means that files /SERA/PARAMET/REPFORM1.TXT and 
\SERA/PARAMET/REPFORMA.TXT are printed. These files have to be available of course. 
 
Variables that can be used are: 
 
XX1  -    CUSTOMER name 
XX2  -    address 
XX3  -     
XX2A  -   postal address 
XX3A  -    
XX3B  - country 
XX4  -    telephone number 
XX5  -    fax number 
XX6  -    CUSTOMER reference 
XX6A  - OWN reference 
XX7  -    start date 
XX8  -    repair number 
XX9  -    customer number 
XX10  -   serial number 
XX11  -   complaint 
XX12  -   part 
XX13  -   comments 
XX14  - department 
XX20  - SUPPLIER number 
XX21  - name 
XX22  - address 
XX23  - city 
XX24  - phone 
XX25  - fax 
XX26  - country 
XX30  -   barcode of the repair number 
XX55  - e-mail address of the customer 
XX56  - e-mail address of the supplier 
XX81 - XX90 - user defined repair card fields 
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The fields from the parts file PARTS 
 
PX1 t/m PX40  - user defined fields from the parts card 
 
The  fields from the serial number book SERIAL  
 
 
CUEXTRA01 t/m 10 - user defined fields from the customer file 
 
ONLY FOR EDI - APPLICATION 
 
XX60  - supplier of the supplier (brand) 
XX61  - name 
XX70  - customer of the customer 
XX71  - name 
 
INVOICES 
 
While creating an invoice with B611, it’s possible to add the fields from SERIAL, PARTS and the XX- fields as 
text lines into the invoice. A layout \SERA\PARAMET\REPINV.XXX has to be created.  XXX stands for a 
language code.  
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10. FREIGHT-BILLS / LABELS 

 
Four different labels and freight-bills are available. These forms can be printed with Sera program A590, 
after an invoice has been generated. 
 
\SERA\PARAMET\FRLABEL1.TXT  till    ...4.TXT   - label 
 
\SERA\PARAMET\FREIGHT1.TXT  till  ...4.TXT  - freight-bill 
 
Variables that can be used are: 
 
XX1  -    name of shipper 
XX2  -   address  
XX3  -    city 
XX4  -    country 
XX5  -    telephone 
XX6  -    fax 
XX7  -    DELIVERY name 
XX8  -    address 
XX9  -    city 
XX8A  -   post address 
XX9A  -   city 
XX10  -   country 
XX11  -  INVOICE date 
XX12  -   ACTUAL date 
XX13  -   invoice number 
XX14  -   transport type  
XX15  -   number of packages 
XX16  -   package type  
XX17  -   goods description 
XX18  -   weight  in KG. 
XX19  -   transporter 
XX20  - net weight  
XX21  - number of pallets 
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11. PURCHASE ORDERS 

 
The layout of the purchase order is stored in the following files: 
 
\SERA\PARAMET\PORHEAD1.XXX    -   Head first page 
\SERA\PARAMET\PORHEAD2.XXX    -   Head next pages 
\SERA\PARAMET\PORBOTT1.XXX    -   Bottom first pages 
\SERA\PARAMET\PORBOTT2.XXX    -   Bottom last page 
\SERA\PARAMET\PORLINE1.XXX    -   Detail lines 
 
Databases that can be used are: 
 
PORHEAD purchase orders 
PORLINE purchase order lines 
SUPPL  suppliers 
 
Apart from the fields in these databases, the following additional variables can be used: 
 
In the header and bottom: 
 
POPAGE -  page number 
PONEXTPAGE -  number of the next page 
POTOTVAL -  total amount in purchase currency 
POTOTVAT -  total VAT in purchase currency 
POTOTAM -  total amount 
POTOTAL -  total amount inclusive of VAT 
PLPRIC1000 - price per quantity as mentioned in the parts file 
PLPRICEPER - quantity per net price 
PLTOTVAL - total amount in purchase currency 
PLTOTVAT -  total VAT in purchase currency 
PLTOTAM -  total amount 
 
In the details: 
 
PLSUPPQUAN - quantity in the suppliers unit 
PLSUPPVAL - price per suppliers unit 
PLGROUP - part group 
PX1 t/m PX40  - user defined fields from the parts card 
 
The field POCONFIRM (confirm the purchase order) uses text 0339 from program A281. 
 
In case the purchase order is addressed to a central purchase organization, the address fields are available 
as 
 
SMNAME - supplier name 
SMNUMBER - supplier number 
Etc. 
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CHANGE REQUESTS 
 
Sometimes parts are required earlier than originally expected. While changing a purchase order, the new 
date can be entered immediately or stored as a request to the supplier. The lay-outs are stored in: 
 
\SERA\PARAMET\PCHHEAD1.XXX   -   Head first page 
\SERA\PARAMET\PCHHEAD2.XXX   -   Head next pages 
\SERA\PARAMET\PCHBOTT1.XXX -   Bottom first pages 
\SERA\PARAMET\PCHBOTT2.XXX -   Bottom last page 
\SERA\PARAMET\PCHLINE1.XXX   -   Detail lines 
 
REMINDERS 
 
Reminders for overdue deliveries are stored in: 
 
\SERA\PARAMET\PREHEAD1.XXX   -   Head first page 
\SERA\PARAMET\PREHEAD2.XXX   -   Head next pages 
\SERA\PARAMET\PREBOTT1.XXX  -   Bottom first pages 
\SERA\PARAMET\PREBOTT2.XXX  -   Bottom last page 
\SERA\PARAMET\PRELINE1.XXX   -   Detail lines 
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12. QUOTATIONS 

 
The layout of the quotation is stored in the following files:  
 
\SERA\PARAMET\QUOHEAD1.XXX   -   Head first page 
\SERA\PARAMET\QUOHEAD2.XXX   - Head next pages 
\SERA\PARAMET\QUOBOTT1.XXX   -   Bottom first pages 
\SERA\PARAMET\QUOBOTT2.XXX   -   Bottom last page 
\SERA\PARAMET\QUOLINE1.XXX   -   Detail lines 
 
Databases that can be used are: 
 
OFFHEAD quotations 
OFFLINE quotation lines 
CUST     customers 
 
Additional fields are: 
       
OFDISCTEXT - text regarding discounts at fast 

payments This text is retrieved from the external texts file. 
OFDISCVAL -  discount amount at fast payments 
OFDISPERC -   discount percentage at fast payments 
OFTOT  -  cumulating total ex. VAT (per page) 
OFVAT  -  cumulating VAT-total (per page) 
OFTOTIN - cumulating total incl. VAT (per page) 
OFPAGE - page number  
OFNEXTPAGE -   number of the next page 
OFPMDESCR -  description of the pay method 
 
OLTOT  -   total per line ex. VAT 
OLVAT  -   VAT amount per line  
OLTOTIN -   total per line incl. VAT 
OLPRIC1000 -   amount per quantity as mentioned in the parts file 
OLPRICEPER - quantity per net price 
OLGROUP - part group 
OLCUSTPART - part number of the customer 
OLDAYS  - delivery time in days 
OLWEEKS - delivery time in weeks 
PX1 t/m PX40  - user defined fields from the parts card 
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13. ORDER CONFIRMATIONS  

 
The layout of the order confirmations is stored in the following files:  
 
\SERA\PARAMET\ORDHEAD1.XXX   -   Head first page 
\SERA\PARAMET\ORDHEAD2.XXX   -   Head next pages 
\SERA\PARAMET\ORDBOTT1.XXX   -   Bottom first pages 
\SERA\PARAMET\ORDBOTT2.XXX   -   Bottom last page 
\SERA\PARAMET\ORDLINE1.XXX   -   Detail lines 
 
Together with the confirmation a banner-sheet can be printed. All relevant fields can be defined. Before 
printing, this sheet can be modified within Sera, using a small word-processor. The layout is stored in the 
file: 
 
\SERA\PARAMET\ORDPAGE.XXX   
 
Databases that can be used are: 
 
ORDHEAD orders 
ORDLINE order lines 
CUST    customers 
 
Additional fields are 
       
ORDISCTEXT - text regarding discounts at fast payments 

This text is retrieved from the external texts file. 
ORDISCVAL - discount amount at fast payment 
ORDISPERC - discount percentage at fast payment 
ORTOT  - cumulating total ex. VAT (per page) 
ORVAT  - cumulating VAT-total (per page) 
ORTOTIN - cumulating total incl. VAT (per page) 
ORPAGE - page number  
ORNEXTPAGE - number of the next page 
ORPMDESCR - description of pay method 
ORDELDATE - delivery date (based on first detail line) 
ORWEEK - delivery week 
 
OLTOT  - total per line ex. VAT 
OLVAT  - VAT amount per line  
OLTOTIN - total per line incl. VAT 
OLPRIC1000 - amount per quantity as mentioned in the parts file 
OLPRICEPER - quantity per net price 
OLGROUP - part group 
OLCUSTPART - part number of the customer 
OLWEEK - delivery week 
PX1 t/m PX40  - user defined fields from the parts card 
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To confirm a project, some additional fields can be used. A project is usually entered for a longer period of 
time and can be changed in between: 
 
ORORGTOT -    cumulating total ex. VAT (per page) 
ORORGVAT -  cumulating VAT-total (per page) 
ORORGTOTIN - cumulating total incl. VAT (per page) 
OLORGTOT - total per line ex. VAT 
OLORGVAT - VAT amount per line  
OLORGTOTIN - total per line incl. VAT 
 
Even when some parts of the project have been delivered already, these variables will still show the 
original values. 
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14. WORK-ORDERS 

 
The work order is build from the next elements and saved in the files in \sera\paramet : 
 
Type of information  File    Example 
        
ORDER START   WORHEAD.XXX   (a) 
 
HEADER SUB-PROJECT 0 WORMILE0.XXX   (b) 
(includes the MATERIAL HEADER) 
 
Material line    WORPARTS.XXX   (c) 
 
DOCUMENT HEADER  WORDOCUH.XXX  (d) 
Document line   WORDOCU.XXX   (e) 
       
Job line    WORJOBS.XXX     (f)  
Job line for subcontracting WORSUBC.XXX   (g) 
 
Text line   WORTEXT.XXX   (h) 
 
HEADER SUB-PROJECT 99 WORMIL99.XXX   (b) 
 
ORDER BOTTOM  WORBOTT.XXX   (i) 
 
 
Serial production orders have the extension .SER and projects have the extension .PRO. 
 
Note:  There is a separate file for each sub-project header.  If not available: WORMILE0.XXX will be used. 
 
The header files are numbered as follows: 
 
WORMILE0.XXX  - WORMILE9.XXX 
WORMIL10.XXX  - WORMIL99.XXX 
 
OPTIONAL  
 
WORPAGH.XXX - top of each page 
WORPAGB.XXX - bottom of each page 
 
 
GENERAL  worhead / wormile / worpageh / worpageb 
 
WONUMBER - order number 
WOBAR  - bar code of order number 
WOEANBAR - bar code for the finished product   
WOSERIAL - serial number for serial production 
WOPART - part number for serial production 
WOCUST - customer number for projects 
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WONAME - name  
WONAME2 -  
WOCUSTREF - reference 
WOADRESS1 - delivery address 
WOADRESS2 - 
WOADRESS3 -   postal address 
WOADRESS4 -    
WOCOUNTRY - country 
WOQUOTA - quotation number  
WOREP  - area  
WOCALCU - calculation number 
WODATE - order date  
WODELDATE - delivery date 
WODEPA - department 
WODESCR - description  
WOEXTDESCR - extended description of finished products 
WODESCR2 - internal description of serial production part / 2nd line of project title 
WOFORPART - part number of a connected order 
WOFORDES - description of the part number  
WOFORDES2 - internal description  
WOGROUP - profit group 
WOPAYTYPE - pay type 
WOQUANT - quantity 
WOSTART - start date 
WOWAREH1 - warehouse to deliver finished product to 
WOLOCATION - location to deliver finished product (from parts file) 
WOWAREH2 - warehouse to deliver the material from 
WOPAGE - page number 
PX1 t/m PX40  - user defined fields from the parts card 
 
SUB-PROJECT HEADERS 
 
MSNUMBER - sub-project number 
MSDESCR - description 
MSSHORT - short description 
NEWPAGE - code for a separate page per sub-project. This option is 

only valid for sub-projects > 0. 
  

+ all data from the order header 
 
MATERIAL LINES 
 
WLCOSTPRIC -     cost price 
WLDELDATE -      required at date 
WLDESCR -     description 
WLDESCR2 -     
WLQUANT -     quantity 
WLORGQUANT - original quantity 
WLUNIT -      unit  
WLPART -      part number  
WLMEASURE - dimensions  
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WLLOCATION - preferred location 
WLWAREHOUS - preferred warehouse 
PX1 t/m PX40  - user defined fields from the parts card 
 
DOCUMENT HEADER 
 
No codes. Only free text. 
 
DOCUMENT LINES 
 
WLDOCUMENT - document number 
WLVERSION - version 
WLDESCR - description  
 
JOB DETAILS 
 
WLPART - description  
WLBAR  - bar code for job type 
WLBAR2 - bar code for job type including sub-project 
WLQUAN - quantity 
WLORGQUANT - original quantity  
WLPLAN -       plan place 
WLDESCR  -       description  
WLDEPART -      department 
WLSTART -       start date 
WLDELDATE - delivery date 
WLSETTIME - setup time 
WLPRODTIME -       production time  
WLTOTTIME - total time  
WLORDRCOST - fixed costs per order 
WLPRODCOST -      production costs  
WLTOTCOST - total costs  
 
Extra for subcontracting: 
WLSUPP -      supplier number 
WLNAME -     name  
WLADRESS1 -     address 
WLADRESS2 -      
WLCOUNTRY - country 
WLCONTACT -  contact person 
WLTEL  -      telephone  
WLFAX  -      fax 
WLEMAIL - email  
WLVATNR - VAT code of the supplier  
 
TEXT LINES  
 
WLDESCR - text 
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Order   000023  Quantity  10    (a) 
Part  07102000 hydraulic tube  HP chrome 
Delivery date 05.11.2017 Department  P001   

 

PREPARATION       (b) 

Required material   
Quantity  Part  Description  Req.   date 
12    9200120  tube diameter 162 15.10.2017    (c) 
1  E301  pallet   16.10.2017 
 
Documents involved         (d) 
T23 /3  Hydraulic tube high pressure       (e) 
 
Cutting  start 15.10.2017       (f) 
Setup time 0.15 hour Prod.time 0.30 hour 
  

IN HOUSE MACHINING         (b)  

Documents involved         (d) 
P23 / a Machining program \prog\mach\p23.mac     (e) 
 
Lathe  start  17.10.2017       (f) 
Setup time 0.15 hour Prod.time 1.30 hour 
 
Graining  start 18.10.2017       (f) 
Setup time 0.00 hour Prod.time 1.00 hour 
 

SUBCONTRACTING          (b) 

Documents involved         (d) 
C23 / a Chrome plating standards        (e) 
 
Chrome plating start  01.11.2017        (g) 
Supplier Velvet chroming Ltd. 
    
Take care that the  tubes are packed for oversea transport    (h) 
   

Quality control date:  sign :       (i) 
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15. SUBCONTRACTING PRODUCTION 

 
The layout of the delivery / instruction notes etc. is stored in the files: 
 
\SERA\PARAMET\JOBCARD*.XXX 
 
The work types (job types) have an indicator, what type of output to use, while printing a subcontracting 
order. The output type will replace the * in JOBCARD*. 
 
Example : 
 
JOBCARD.ENG  Standard for an English supplier 
JOBCARD1.FRA  Type 1 for a French supplier  
  
 
In case there is no type, the ‘JOBCARD’  without  a number extension will be used.  
 
All general fields as mentioned at the work order are applicable. 
 
The actual job fields are : 
 
WLPART0 -      job type 
WLBAR0 -  bar code for the job type 
WQUANT0 -      quantity 
WPLAN0 -       plan spot  
WTEXT0 -       description  
WDEPA0 -       department 
WDATE0 -       start date 
WTIME0 -       production time  
WCOSTS0 -      costs 
WSUPP0 -      supplier number  
WSNAME0 -     name 
WSADR10 -     address 
WSADR20 -     city  
WSCONTACT0 -  contact person 
WSTEL0 -      telephone 
WSFAX0 -      fax 
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16. LABELS PRODUCTION 

 
The layout of the labels for finished products is stored in the file: 
 
\SERA\PARAMET\LABEL.XXX 
 
The fields that can be used are the same as the ones for the work order. 
 
WOQUANPACK -  quantity per packing 
WOLABEL -     sequence number  
WOLABELTOT -  total number of packages 
 
It is possible with serial production to print material labels with program A828 and A829. This can be a 
help to identify cutted materials like tubes, steel plates etc. 
 
The labels are stored in 
 
\SERA\PARAMET\WORMATLB.SER 
 
The fields that can be used are the same as the ones for the work order and the material paragraph. 
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17. RECEIPT-NOTE PROJECTS 

 
Sometimes projects (B861) are used for registering repair- / service-orders. Whenever a customer hands in 
his equipment in order to receive a quotation or to have a service done, a receipt-note can be printed. 
 
The layout of this receipt-note is stored in the file: 
 
\SERA\PARAMET\RECEIPT.TXT    
 
Fields that can be used are: 
 
PRNUMBER - project number 
CUNUMBER -       customer number  
CUNAME -  name 
CUNAME2 - 
CUCONTACT -      contact-person 
CUADRESS1 -      address 
CUADRESS2 -  
CUADRESS3  -  
CUCOUNTRY -      country 
DATE  -    date  
TIIME  -    time  
PRCUSTREF -      customer-reference 
PROWNREF -       own reference 
CUREP  -   area / sales-representative 
PRDESCR - project description 
PRDESCR2 -   
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19. MAINTENANCE-ORDERS 

 
The layout of the maintenance-order is stored in the following files: 
 
MAINTFRM.TXT used for the general information of the equipment 
MAINTDET.TXT used for the information of each maintenance instruction 
 
Fields and files that can be used are: 
 
EQUIP equipment: all non financial fields 
INSTR maintenance instructions 
DEPART departments 
SUPPL all relevant fields of the supplier of the maintenance 
EQHIST  maintenance-history 
EQINS instructions connected to the equipment 
 
Fixed data: 
 
IPDATE  -  plan-date  
      
EQNUMBER    -  equipment-number  
EQDESCR     -  description   
EQSERIAL    -  serial-number 
EQDATE      -  date in use 
EQSUPPL     -  supplier  
EQDEPA      -  department 
EQUNIT      -  counter unit 
EQCOUNT     - counter status 
EQPOLICYNR  -  insurance policy number  
EQPLACE     -  location  
      
DENUMBER    -  department 
DEDESCR     -  description 
 
SUNUMBER    -  supplier of the maintenance 
SUNAME      -  name 
etc … 
 
Planning-details: 
   
INNUMBER - instruction number 
INDESCR     -  description  
INEXTDESCR -  additional information 
       
EHDATE     -  date of last maintenance 
EHSUPPL    -  supplier 
EHCOSTS    -  expenses 
EHTIME      -  time  
EHSPEC      -  comments  
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EHCOUNT   -  counter status 
EHSTAT      -  status 
       
EICOSTS     -  estimated expenses 
EITIME      -  time 
EISUPPL     -  supplier 
EIFREQ      -  frequency in days 
EIFREQ1     -  frequency in counter status 
EIMINDAYS   - max. number of days earlier 
EIMAXDAYS   -  max. number of days later  
 
SUNUMBER   -  number of the supplier of the maintenance 
SUNAME      -  name 
etc. 
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20. TRANSPORT LABELS 

 
Transport labels can be printed during invoicing of trade orders and direct invoicing. 
This option works only in case the parameter \SERA\PARAMET\PARTPACK.PAR has been created. This 
form follows the EDIFACT / IFCSUM standards. 
 
The layout is stored in: 
 
\SERA\PARAMET\SHPLABEL.TXT 
 
Fields are: 
 
IFBARCODE1  - barcode in 128 format 
IFBARCODE2  - barcode text 
CONAME  - company data 
COADRESS1  -  
COADRESS2  - 
COCOUNTRY  - 
COCOUNTRYC  - country code 
COPOSTCODE  - postal code 
COCITY   - city without postal code 
IFNUMBER  - invoice number 
IFNAME  - addressee data 
IFADRESS1  - 
IFADRESS2  - 
IFCOUNTRY  - 
IFCOUNTRYC  - 
IFPOSTCODE  -  
IFCITY   - 
IFTRANTYPE  - transport code 
IFPACKLIST  - shipping list number 
IFQUANTITY  - number of parcels / items 
IFDATE   - date 
IFWEIGHT  - total weight of this shipment 
IFPALLETS  - number of pallets 
IFSEQNR  - sequence number of the label 
IFCASHODEL  - amount for cash on delivery 
IFINSTR1  - shipment instructions 
IFINSTR2  - 
IFINSTR3  - 
IFINFO1   - receiver information 
IFINFO2   - 
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21. PICKING LISTS FOR TRADE ORDERS 

 
The layout of the picking lists is stored in the following files:  
 
\SERA\PARAMET\PICHEAD1.TXT   -   Head first page 
\SERA\PARAMET\PICHEAD2.TXT   -   Head next pages 
\SERA\PARAMET\PICBOTT1.TXT   -   Bottom first pages 
\SERA\PARAMET\PICBOTT2.TXT  -   Bottom last page 
\SERA\PARAMET\PICLINE1.TXT   -   Detail lines 
 
NOTE: This form is for internal usage. There is no language code. Use the shipping list to inform 

the customer about the contents of a shipment. 
 
Depending on the company parameter setting the printing sequence will be order line or location.  
 
Databases that can be used are: 
 
ORDHEAD orders 
ORDLINE order lines 
CUST    customers 
 
Additional fields are 
       
ORDISCTEXT - text regarding discounts at fast payments 

This text is retrieved from the external texts file. 
ORDISCVAL - discount amount at fast payment 
ORDISPERC - discount percentage at fast payment 
ORTOT  - cumulating total ex. VAT (per page) 
ORVAT  - cumulating VAT-total (per page) 
ORTOTIN - cumulating total incl. VAT (per page) 
ORTODAY - date of today 
ORPAGE - page number  
ORNEXTPAGE - number of the next page 
ORPMDESCR - description of pay method 
 
OLTOT  - total per line ex. VAT 
OLVAT  - VAT amount per line  
OLTOTIN - total per line incl. VAT 
OLPRIC1000 - amount per quantity as mentioned in the parts file 
OLPRICEPER - quantity per net price 
 
 
ORWEIGHT - total weight 
ORVOLUME - total volume 
ORFREIGHT - Y/N   (calculate freight costs) 
 
 
OLWAREHOUS - warehouse  
OLLOCATION - location 
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OLLOT  - lot number 
OLLOT2  - extra lot number 
OLLOTQUANT - quantity per lot  
OLBACKORD - quantity to supply later 
BARCODE - barcode 
PABARCODE - barcode text 
OLGROUP - part group 
PX1 t/m PX40  - user defined fields from the parts card 
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22. NETT PRICE LISTS PER CUSTOMER 

 
The layout of the price list is stored in:  
 
\SERA\PARAMET\PRIHEAD1.XXX   -   Head first page 
\SERA\PARAMET\PRICHEAD2.XXX   -   Head next pages 
\SERA\PARAMET\PRIBOTT1.XXX   -   Bottom first pages 
\SERA\PARAMET\PRIBOTT2.XXX  -   Bottom last page 
\SERA\PARAMET\PRILINE1.XXX   -   Detail lines 
 
Databases that can be used for the head and bottom files are: 
 
CUST  customers 
PRTGROUP part groups 
VAT  vat codes  
 
Additional fields are 
       
PAGE  - page number  
DATE  - date at which the list is valid  
 
Database that can be used for the line files is:  
 
PARTS  parts 
 
Additional fields are 
       
PAAMOUNT - net price in local currency   
PAVALUTA  - net price in customer currency  
PADISCOUNT - discount on retail price 
PARETAIL - depending on the customer setting:  price 1 or 2  
PAMARGIN - margin  
PAMARGPERC - margin percentage 
        
PAAMOU1000 - net price in local currency per quantity as mentioned in the parts file 
PAVALU1000 - net price in customer currency per quantity 
PARETA1000 - depending on the customer setting:  price 1 or 2 per quantity 
PAMARG1000 - margin 
 
PAQUAN1 - quantity 1st price table field 
PAAMOU1 - price own currency 
PAVALU1 - price in customer currency  
PAMARG1 - margin 
…… 
PAQUAN6 - quantity  6th price table field 
…… 
 
PICT  - BMP picture from the parts file. 
PX1 t/m PX40  - user defined fields from the parts card  
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23. COMMERCIAL LETTERS / LABELS  

 
The Relation Information System allows the printing of standard letters, like a confirmation of a future visit 
or letter to guide a brochure. 
  
The layouts are saved in:  
 
\SERA\PARAMET\MAIL*.* 
 
For every letter or label there is a file. 
 
Available fields are: 
 
 
PSFULLNAME - Full name of the contact person  
PSFAMLNAME - Family name 
PSFIRSTNAM - First name  
PSATTN  - 'Attention' + full name 
PSSTART - Letter start 
PSFUNCTION - Function 
PSDATE  - Today 
PSNEXTDATE - Date of the future action 
PSNEXTSEQ - Code of the future action 
PSDESCR - Description of the future action  
PSNUMBER - Relation number  
PSNAME1 - Name  
PSABC1  - ABC-code 
PSCOUNTRY - Country 
PSCOUNTRYC - Country code 
PSADRESS1 - Home address 
PSADRESS2 - 
PSADRESS3 - Postal address 
PSADRESS4 - 
PSLANGUAGE - Language 
PSPHONE - Telephone  
PSFAX  - Fax 
PSBRANCH - Line code 
PSSALESREP - Representative  
PSMAILCODE - Mail code 
PSSELCODE - Selection code 
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24. SERVICECONTRACTS 

 
The contracts are stored in the following files: 
 
\SERA\PARAMET\SERVCNTR.*  - BASIC CONTRACT 
\SERA\PARAMET\SERVPAGH.*  - CONTRACT HEAD 
\SERA\PARAMET\SERVPAGB.*  - CONTRACT BOTTOM 
 
* represents the language code 
 
Available fields: 
 
Relevant fields from 
 
CUST  customers 
SERVCNTR  service contracts 
 
Extra fields: 
 
SCDATE  - date 
SCTODATE - actual date 
SCFREQNUM - factuurperiode in dagen 
SCFREQTXT - factuurperiode als tekst (jaar,kwartaal,maand, week) 
 
The fields from CUST in case of a head office : 
 
CUNAME - CHNUMBER 
CUNUMBER - CHNUMBER  
etc, 
 
-SERIALNUMBER-    Another variable form is called by taking this code into \sera\paramet\servcntr.*  : 
  
\SERA\PARAMET\SERVLINE.* 
 
This form contains the specification of the serial numbers that are connected to this contract. 
 
Available fields: 
The important fields from   
 
SERIAL  serial number book 
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25. CHEQUES FOR PAYMENT 

 
The layout of the cheque is stored in the following file(s): 
 
\SERA\PARAMET\CHEQUE.XXX  
 
XXX represents different type of cheque. 
 
The cheque is printed with program A327, automatic payment 
 
The following variables can be used: 
 
CQNAME - the name to pay to  
CQNAME2 - name extension 
CQADRESS1 - address 
CQADRESS2 - city 
CQCOUNTRY - country 
CQDATE - date  
CQVALUTA - currency code 
CQID  - run-number created by the system 
CQWORDUPx - amount in words in uppercase. ‘x’ is a valued 1-9 

Where CQWORDUP1 is the first line and  
CQWORDUP2 the second etc.   

CQWORDLOWx - amount in words in lowercase 
CQD10TO0 - number of ones as a word 
CQD10TO1 - number of tens as a word 
CQD10TO2 - number of hundreds as a word 
CQD10TO3 - number of thousands as a word 
CQD10TO4 - number of ten thousands as a word 
CQD10TO5 - number of hundred thousands as a word 
CQD10TO6 - number of millions as a word 
CQD10TO7 - number of ten millions as a word 
CQD10TO8 - number of hundred millions as a word 
CQDCENT10 - number of ten cents as a word 
CQDCENT1 - number of cents as a word 
CQVALUE - the amount as a 15 character string  
   In format 999,999,999.99 
 
See the chapter 'SPECIFICATIONS OF AUTOMATIC PAYMENTS'  in case a cheque is printed below a 
specification. 
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26. SPECIFICATIONS OF AUTOMATIC PAYMENTS 

 
The specifications are printed with program A327, automatic payments. 
 
The layout of the specifications is stored in the following files: 
 
\SERA\PARAMET\PAYHEAD1.XXX    -   Head first page 
\SERA\PARAMET\PAYHEAD2.XXX    -   Head next pages 
\SERA\PARAMET\PAYBOTT1.XXX    -   Bottom first pages 
\SERA\PARAMET\PAYBOTT2.XXX    -   Bottom last page 
\SERA\PARAMET\PAYLINE1.XXX    -   Detail lines 
 
Databases that can be used are: 
 
SUPPL  suppliers 
 
Extra for fields for the header and bottom are: 
 
PAPAGE -  page number 
PATOTVAL -  total amount in suppliers currency 
PAID  - pay run identification number  
 
Fields used in the line layout are: 
 
PAAMOUNT -  amount in suppliers currency 
PADESCR - description / suppliers invoice number 
PAINVOICE - own invoice  
PADATE - date 
 
It also possible to print a cheque below the specifications. Use the items as mentioned in the cheque 
chapter.  
In case one of the -CQ* fields is in the file \SERA\PARAMET\PAYBOTT2.*  the payment program assumes 
that payment is always done by a cheque below the specification. Cheque's aren't printed separately. 
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27. CUSTOMER, RELATION AND SUPPLIER LABELS  

 
 
The layout is stored in  
 
\SERA\PARAMET\ADDRESSL.TXT 
 
Available fields are: 
 
CLNUMBER - number 
CLNAME - name 
CLNAME2 - extension 
CLCOUNTRY - country 
CLCOUNTRYC - country code 
CLADRESS1 - street 
CLADRESS2 - city 
CLADRESS3 - postal address 
CLADRESS4 - city 
CLPHONE - telephone 
CLEMAIL - email 
CLFAX  - fax 
CLABC  - abc-code 
CLCONTACT - contact person 
CLLANGUAGE - language code 
CLADMIN - administration 
CLBRANCH - line code 
CLREP  - area   
CLMAIL  - mail code 
CLSELECT - selection code 
 
Labels can be printed with: 
 
SERA1090 Suppliers 
SERA1290 Customers 
SERI1880 Prospect   
 
 



 

46 

 

sera       VARIABLE FORMS 

 
 
44434334343434 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

28. INTERNAL PRICE / PURCHASE REQUEST FORM 

 
 
The layout is stored in  
 
\SERA\PARAMET\PURCHREQ.TXT 
 
Available fields are: 
 
PUPART  - Part 
PUTYPE   - ”INTERNAL” 
PUREFERENC  - Reference of the requesting user 
PUDEPA  - Department code  
PUCUST  - Name of the department 
PUDESCR  - Request description 
PUREQDATE  - Request date 
PUDELDATE  - Required delivery date 
PUISORDER  - ”PRICE REQUEST” of ”PURCHASE ORDER” 
PUQUANT   Quantity 
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29. EXTERNAL PRICE REQUEST  

 
The layout is stored in: 
 
\SERA\PARAMET\SRQHEAD1.XXX  -   Head first page 
\SERA\PARAMET\SRQHEAD2.XXX  -   Head next pages 
\SERA\PARAMET\SRQBOTT1.XXX -   Bottom first pages 
\SERA\PARAMET\SRQBOTT2.XXX -   Bottom last pages 
\SERA\PARAMET\SRQLINE1.XXX   -   Lines  
 
Data files are: 
 
SRQHEAD Request data 
SRQLINE Request lines 
SUPPL  Supplier data 
 
 
Extra fields are: 
 
In the head and bottom: 
 
SRPAGE  -  page number 
SRNEXTPAGE -  number of next page 
 
In the details: 
PX1 t/m PX40  - free fields from the parts card 
 
In case the purchase request is addressed to a central purchase organization, the address fields are 
available as 
 
SMNAME - supplier name 
SMNUMBER - supplier number 
Etc. 
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30. LOCATION LABELS  

 
The lay-out is stored in: 
 
\SERA\PARAMET\LOCALABL.TXT  
 
 
Date files are: 
 
PARTS  parts 
STOCK  stock 
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31. SALES ORDER LABELS  

 
The lay-out is stored in: 
 
\SERA\PARAMET\ORDLABEL.XXX 
 
Data files are: 
 
ORDHEAD sales orders 
ORDLINE per selected order item 
PARTS  parts 
CUST  customers 
 
Extra  fields are: 
       
ORPMDESCR - payment description 
OLTEXT1 - ..3 - additional text 
OLTOT  - total per item excl. TAX 
OLVAT  - TAX  
OLTOTIN - total per item incl. TAX 
OLPRIC1000 - price per quantity as mentioned in the parts file 
OLPRICEPER - quantity per net price 
OLGROUP - part group 
OLCUSTPART - customer  part number 
PX1 t/m PX40  - extra  parts fields 
PATAXCODE - statistic code /  tax code 
PAEXTDES1 - ..9 - extended part description 1 – 9 
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PURPOSE 

This manual describes the SERA-side of serving and processing data to and from a website. It has 

instructions how to set up the software and the directory structure involved and it gives samples of 

the data formats.  

DIRECTORY STRUCTURE 

There has to be a IN and OUT directory. The web-application has to put all the requests for 

information and processing in the IN directory. SERA places the answers in the OUT directory. It’s 

highly recommended to keep a structure as follows: 

<DRIVE>:\www\<name>\api\sera\in  and ..\out and ..\tmp   

<name> stands for a company name, a database name or a purpose  involved. It can be any name as 

long as there are no spaces and as long as it has a maximum length of 8n characters! 

<DRIVE>: stands for any disk mapping at the server, where both SERA and the website have access 

to.  Make sure that it’s the ONLY part of the server or server farm that can be accessed by the 

website.  

Sample:   E:\www\planning\api\sera\in  and ..\out and ..\tmp 

This sample is continued in the other parts of this manual. Also is disk M: used as a sample disk 

mapping where SERA is running from.  

FILES INVOLVED 

Location File name Description 

E:\www\planning\api\sera\ WEBSERV.EXE The actual webserver that reads and writes from 
and to the SERA database. It is started by a 
request from the website.  

E:\www\planning\api\sera\ SQLSERV.PAR This file contains the information how to access 
the Sera database. See the standard Sera manual 
for more information. No adjustments required.  
Just a copy of M:\sera\paramet\sqlserv.par 

E:\www\planning\api\sera WEBREQ.BAT This batch file calls a PHP script that forces the 
website to read ..\OUT\REQ*.JSN files. These files 
are containing automatically generated updates 
from customer, parts, bill of material data etc. 
from the Sera ERP database.  

M:\sera\paramet WEBLOCA.PAR This file tells Sera ERP where to find the ..\in and 
..\out directories.   
Note: use a structure like  
\\server\E$\www\planning\api\sera  
or  
\\192.168.10.04\E$\www\planning\api\sera 

* Ask Sera for the latests updates.   
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JSON FILES 

The communication goes by JSON files. To avoid errors with JSON files from other or not trusted 

resources SERA use NOT the .JSON extension but the .JSN extension. 

Below are some sanples. Since each website represents the unique aspects of an organization, the 

fields mentioned can be different from your situation.  

 

WRITING TO THE IN DIRECTORY / READING FROM THE OUT DIRECTORY 

The website has to write a *.JSN file into the E:\www\planning\api\sera\in directory. Please use 

unique file names like 10000002.JSN  where a sequence number is increased. The length of the name 

should be max. 8 characters + the .JSN extension.  

WEBSERV.EXE writes an answer with the same file name into  E:\www\planning\api\sera\out.  

After reading:  Delete the file from E:\www\planning\api\sera\out 

Note:  use the ..\tmp directory to create files and only after writing move them to \in  

 

SPECIAL JSON FILE TO STOP THE SERVER 

If you place a file called STOP.JSN in the \IN directory, the webserver will stop immediately.  The 

content of the file is irrelevant.  
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SAMPLE FILES 

Note:  these are the standards, but in most cases there are customer modifications! 

GET STOCK LEVEL   

[ 
    { 
        "REQUEST": "STOCK", 
        "Parts": [ 
            { 
                "PartID": "EW00410539", 
                "CustomerID": "00016", 
                "RequiredQuantity": "2000" 
            }, 
            { 
                "PartID": "1000", 
                "CustomerID": "00016", 
                "RequiredQuantity": "1" 
            } 
        ] 
    } 
] 

[ 
    { 
        "ANSWER": "STOCK", 
        "Parts": [ 
            { 
                "PartID": "EW00410539", 
                "ActualStock": "30.000", 
                "AvailableToday": "604.000", 
                "AvailableInOneDay": "604.000", 
                "AvailableInTwoDays": "604.000", 
                "RequiredQuantity": "2000.000", 
                "RetailPrice": "25.000", 
                "NetlPrice": "20.000", 
                "DiscountPercentage": "20.00", 
                "DeliveryDate": "2015-09-02" 
            }, 
            { 
                "PartID": "1000", 
                "ActualStock": "0.000", 
                "AvailableToday": "0.000", 
                "AvailableInOneDay": "0.000", 
                "AvailableInTwoDays": "0.000", 
                "RequiredQuantity": "1.000", 
                "RetailPrice": "45.000", 
                "NetlPrice": "27.500", 
                "DiscountPercentage": "0.00", 
                "DeliveryDate": "2199-12-31" 
            } 
        ] 
    } 
] 

 

Note: the customer can be empty.  Then the discount is zero and the net price is the same as the retail price. 
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GET  SALES ORDERS PER CUSTOMER  

{ 
"REQUEST":"SALESORDERS", 
"CustomerID":"W0121" 
} 

[ 
    { 
        "ANSWER": "SALESORDERS", 
        "CustomerID": "W0121", 
        "Headers": [ 
            { 
                "OrderID": "223456", 
                "CustomerReference": "O5467", 
                "OwnReference": "Website", 
                "ContactPerson": "", 
                "OrderDate": "2015-07-02", 
                "CurrencyID": "KSH", 
                "SalesArea": "N002", 
                "PaytypeID": "CHE", 
                "PayDays": "12", 
                "DeliveryName": "Central warehouse", 
                "DeliveryAddress": "Industrieweg 14", 
                "DeliveryCity": "5145 JD Nuenen", 
                "DeliveryCountry": "Nederland", 
                "DeliveryTerms": "ENGEX", 
                "Items": [ 
                    { 
                        "ItemNr": "0001000", 
                        "ItemType": "Part", 
                        "PartID": "EW00410539", 
                        "Description": "Seal hollow square, fill cap 
seal", 
                        "Quantity": "1.000", 
                        "DeliveryDate": "2015-07-31", 
                        "UnitPrice": "9.50", 
                        "RetailPrice": "0.00", 
                        "DiscountPercentage": "0.00" 
                    }, 
                    { 
                        "ItemNr": "0001010", 
                        "ItemType": "Part", 
                        "PartID": "SC008560", 
                        "Description": "Scully Groundbolt", 
                        "Quantity": "1.000", 
                        "DeliveryDate": "2015-07-31", 
                        "UnitPrice": "5.74", 
                        "RetailPrice": "0.00", 
                        "DiscountPercentage": "0.00" 
                    } 
                ] 
            }, 
            { 
                "OrderID": "223458", 
                "CustomerReference": "WEB 20150702", 
                "OwnReference": "WEB 20150702", 
                "ContactPerson": "", 
                "OrderDate": "2015-07-02", 
                "CurrencyID": "KSH", 
                "SalesArea": "N002", 
                "PaytypeID": "CHE", 
                "PayDays": "12", 
                "DeliveryName": "BMW Jansen", 
                "DeliveryAddress": "Voortraat 4", 
                "DeliveryCity": "2134 AD Katwijk Zh", 
                "DeliveryCountry": "Nederland", 
                "DeliveryTerms": "ENGEX", 
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                "Items": [ 
                    { 
                        "ItemNr": "0001000", 
                        "ItemType": "Part", 
                        "PartID": "EW00410539", 
                        "Description": "Seal hollow square, fill cap 
seal", 
                        "Quantity": "5.000", 
                        "DeliveryDate": "2015-08-14", 
                        "UnitPrice": "9.50", 
                        "RetailPrice": "0.00", 
                        "DiscountPercentage": "0.00" 
                    } 
                ] 
            } 
        ] 
    } 
] 
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POST SALES ORDERS INTO SERA  

{ 
    "REQUEST": "SALES", 
    "Headers": [ 
        { 
            "SalesOrderHeaderID": "2276", 
            "Name": "Sebastiaan Hogervorst", 
            "Name2": "", 
            "Address1": "Sterreschans 217", 
            "City": "2411 BP  LEIDEN", 
            "CountryID": "NL", 
            "WarehouseID": "", 
            "Contact": "Mr.Jones", 
            "CreatedDate": "2016-05-23 11:24:57", 
            "AreaID": "0000", 
            "CustomerID": "10101", 
            "CustomerReference": "My order 12345", 
            "items": [ 
                { 
                    "ItemNr": "0001", 
                    "Name": "RC6 12 V, chainwheel “,  
                    "PartID": "01.01.0001", 
                    "RetailPriceExclVAT": "44.5600", 
                    "RetailPriceInclVAT": "44.5600", 
                    "SalesCurrencyPriceExclVAT": "44.5600", 
                    "SalesCurrencyPriceInclVAT": "44.5600", 
                    "DiscountPercentage": "0.00", 
                    "SalesCurrencyAmountExclVAT": "89.12", 
                    "SalesCurrencyAmountInclVAT": "89.12", 
                    "Quantity": "2.000", 
                    "DeliveryDate": "2016-06-14" 
                }, 
                { 
                    "ItemNr": "0002", 
                    "PartID": "13.01.0005", 
                    "SalesCurrencyPriceExclVAT": "50.0000", 
                    "Quantity": "2.000", 
                    "DeliveryDate": "2016-06-04" 
                } 
            ] 
     
        } 
    ] 
} 

[ 
    { 
        "ANSWER": "SALES", 
        "Headers": [ 
            { 
                "SalesOrderHeaderID": "223456", 
                "Message": "Posting done", 
                "Items": [ 
                    { 
                        "ItemNR": "1000", 
                        "Message": "Posting done" 
                    }, 
                    { 
                        "ItemNR": "1010", 
                        "Message": "Posting done" 
                    } 
                ] 
            }, 
            { 
                "OrderID": "223458", 
                "Message": "Posting done", 
                "Items": [ 
                    { 
                        "ItemNR": "1000", 
                        "Message": "Posting done" 
                    } 
                ] 
            } 
        ] 
    } 
] 
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POST QUOTATIONS INTO SERA  

[ 
    { 
        "REQUEST": "QUOTATION", 
        "Headers": [ 
        { 
            "QuotationHeaderID": "2276", 
            "Name": "Sebastiaan Hogervorst", 
            "Name2": "", 
            "Address1": "Sterreschans 217", 
            "City": "2411 BP  LEIDEN", 
            "CountryID": "NL", 
            “Phone”:”065470199”, 
            “Email”:”sales@jansen.com”, 
            "Contact": "Mr.Jones", 
            "CreatedDate": "2016-05-23 11:24:57", 
            "AreaID": "0000", 
            "CustomerID": "10101", 
            "CustomerReference": "My quotation 12345", 
            "items": [ 
                { 
                    "ItemNr": "0001", 
                    "Name": "RC6 12 V, chainwheel “,  
                    "PartID": "01.01.0001", 
                    "RetailPriceExclVAT": "44.5600", 
                    "RetailPriceInclVAT": "44.5600", 
                    "SalesCurrencyPriceExclVAT": "44.5600", 
                    "SalesCurrencyPriceInclVAT": "44.5600", 
                    "DiscountPercentage": "0.00", 
                    "SalesCurrencyAmountExclVAT": "44.56", 
                    "SalesCurrencyAmountInclVAT": "44.56", 
                    "Quantity": "1.000", 
                    "DeliveryDate": "2016-06-14" 
                }, 
                { 
                    "ItemNr": "0002", 
                    "PartID": "13.01.0005", 
                    "SalesCurrencyPriceExclVAT": "50.0000", 
                    "Quantity": "2.000", 
                    "DeliveryDate": "2016-06-04" 
                } 
            ] 
     
        } 
    ] 
 } 
] 

[ 
    { 
        "ANSWER": "QUOTATION", 
        "Headers": [ 
            { 
                "QuotationHeaderID": "223456", 
                "Message": "Posting done", 
                "Items": [ 
                    { 
                        "ItemNR": "1000", 
                        "Message": "Posting done" 
                    }, 
                    { 
                        "ItemNR": "1010", 
                        "Message": "Posting done" 
                    } 
                ] 
            }, 
            { 
                "QuotationID": "223458", 
                "Message": "Posting done", 
                "Items": [ 
                    { 
                        "ItemNR": "1000", 
                        "Message": "Posting done" 
                    } 
                ] 
            } 
        ] 
    } 
] 
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GET CUSTOMER DATA  

{ 
    "REQUEST": "CUSTOMERDATA", 
    "CustomerID": "W0121" 
} 

{ 
    "ANSWER": "CUSTOMERDATA", 
    "CustomerID": "W0121", 
    "HeadOfficeCustomerID": "W0121", 
    "Name": "ABDIFATAH KAPUA EBEI", 
    "Address1": "P.O. BOX", 
    "City": "LOKITAUNG", 
    "CountryID": "Kenya", 
    "Phone": "0735-236959", 
    "AreaID": "N002", 
    "Email": "JENSEN@TEST.COM", 
    "Fax": "", 
    "Contact": "", 
    "PaymentDays": "12", 
    "DeliveryTermID": "ENGEX", 
    "Accounting": "", 
    "CurrencyID": "KSH", 
    "CreditLimitAmount": "1000000.00", 
    "VatTypeID": "EX", 
    "VatNumber": "", 
    "BankAccount": "NL59INGB0673015610", 
    "BankName": "INGNL2A" 
} 

 

GET A NEW CUSTOMER NUMBER  

{ 
    "REQUEST": "NEWCUSTOMER” 
} 

{ 
    "ANSWER": "NEWCUSTOMER", 
    "CustomerID": “10121" 
} 

  



  

 

   sera    WEBSERVER  

 

GET OPEN AMOUNTS PER CUSTOMER  

{ 
    "REQUEST": "OUTSTANDINGAMOUNTS", 
    "CustomerID": "W0121" 
} 

[ 
    { 
        "ANSWER": "OUTSTANDING", 
        "CustomerID": "W0121", 
        "CurrencyID": "KSH", 
        "Invoices": [ 
            { 
                "InvoiceID": "000152", 
                "Date": "07-04-2015", 
                "Description": "FAKTUUR", 
                "OutstandingAmount": "500.00", 
                "OriginalAmount": "500.00", 
                "PaymentDate": "2015-04-19" 
            }, 
            { 
                "InvoiceID": "000153", 
                "Date": "07-04-2015", 
                "Description": "FAKTUUR", 
                "OutstandingAmount": "600.00", 
                "OriginalAmount": "600.00", 
                "PaymentDate": "2015-04-19" 
            }, 
            { 
                "InvoiceID": "000158", 
                "Date": "29-07-2015", 
                "Description": "FAKTUUR", 
                "OutstandingAmount": "4131.00", 
                "OriginalAmount": "4131.00", 
                "PaymentDate": "2015-08-10" 
            }, 
            { 
                "InvoiceID": "000160", 
                "Date": "29-07-2015", 
                "Description": "FAKTUUR", 
                "OutstandingAmount": "1377.00", 
                "OriginalAmount": "1377.00", 
                "PaymentDate": "2015-08-10" 
            } 
        ] 
    } 
] 
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POST PURCHASE ORDERS  INTO SERA  

[    { 
        "REQUEST": "PURCHASE", 
        "Headers": [ 
            { 
                "OrderID": "323456", 
                "SupplierID": "2010", 
                "Reference": "Website", 
                "DeliveryName": "Central warehouse", 
                "DeliveryAddress": "Industrieweg 14", 
                "DeliveryCity": "5145 JD  Nuenen", 
                "DeliveryCountry": "Nederland", 
                "WarehouseID": "BU", 
                "Added": "2015-07-02 11:27:45", 
                "Items": [ 
                    { 
                        "ItemNr": "1000", 
                        "PartID": "EW00410539", 
                        "UnitPrice": "9.50", 
                        "DeliveryDate": "2015-07-31", 
                        "Quantity": "1" 
                    }, 
                    { 
                        "ItemNr": "1010", 
                        "PartID": "SC008560", 
                        "UnitPrice": "5.74", 
                        "DeliveryDate": "2015-07-31", 
                        "Quantity": "1" 
                    } 
                ] 
            }, 
            { 
                "OrderID": "323457", 
                "SupplierID": "2020", 
                "Reference": "Website", 
                "SupplierName": "Chaffic Ouadja", 
                "DeliveryName": "Volvo Oostende", 
                "DeliveryAddress": "Hofstedestraat 26", 
                "DeliveryCity": "Oostende", 
                "DeliveryCountry": "Belgie", 
                "WarehouseID": "DS", 
                "Added": "2015-07-02 11:27:45", 
                "Items": [ 
                    { 
                        "ItemNr": "1000", 
                        "PartID": "EW00410539", 
                        "UnitPrice": "9.50", 
                        "DeliveryDate": "2015-07-31", 
                        "Quantity": "1" 
                    }, 
                    { 
                        "ItemNr": "1010", 
                        "PartID": "SC008560", 
                        "UnitPrice": "5.74", 
                        "DeliveryDate": "2015-07-31", 
                        "Quantity": "2" 
                    } 
                ] 
            } 
        ] 
    } ] 

[    { 
        "ANSWER": "PURCHASE", 
        "Headers": [ 
            { 
                "OrderID": "323456", 
                "Message": "Posting done", 
                "Items": [ 
                    { 
                        "ItemNR": "1000", 
                        "Message": "Posting done" 
                    }, 
                    { 
                        "ItemNR": "1010", 
                        "Message": "Posting done" 
                    } 
                ] 
            }, 
            { 
                "OrderID": "323457", 
                "Message": "Posting done", 
                "Items": [ 
                    { 
                        "ItemNR": "1000", 
                        "Message": "Posting done" 
                    }, 
                    { 
                        "ItemNR": "1010", 
                        "Message": "Posting done" 
                    } 
                ] 
            } 
        ] 
    } ] 
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POST HOURS INTO SERA  

[ 
    { 
        "REQUEST": "HOURS", 
        "Items": [ 
            { 
                "ScheduleDetailID": "1", 
                "EmployeeID": "SES", 
                "Date": "2015-07-24", 
                "Start": "2015-07-24 08:45:00", 
                "End": "2015-07-24 09:45:00", 
                "WorkTypeID": "MAP", 
                "Description": "Welding", 
                "InvoiceHours": "01:00:00", 
                "WorkedHours": "01:00:00", 
                "Percentage": "100", 
                "OrderType": "1", 
                "OrderID": "100198" 
            }, 
            { 
                "ScheduleDetailID": "8", 
                "EmployeeID": "SES", 
                "Date": "2015-07-23", 
                "Start": "2015-07-23 09:00:00", 
                "End": "2015-07-23 11:00:00", 
                "WorkTypeID": "PRG", 
                "Description": "Programming", 
                "InvoiceHours": "02:00:00", 
                "WorkedHours": "02:00:00", 
                "Percentage": "100", 
                "OrderType": "1", 
                "OrderID": "100104" 
            } 
        ] 
    } 
] 

[ 
    { 
        "ANSWER": "HOURS", 
        "Items": [ 
            { 
                "ScheduleDetailID": "1", 
                "Message": "Posted” 
            }, 
            { 
                "ScheduleDetailID": "8", 
                "Message": "WorkTypeID unknown" 
            } 
        ] 
    } 
] 
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CREATE OR UPDATE CUSTOMERS IN SERA  

[ 
    { 
        "REQUEST": "CUSTOMERUPDATE", 
        "Customers": [ 
            { 
                "CustomerID": "G0001", 
                "Name": "Eerste klant", 
                "DeliveryAddress": "Industrieweg 14", 
                "DeliveryCity": "5145 JD  Nuenen", 
                "DeliveryCountry": "Nederland", 
                "CurrencyID": "EUR", 
                "PayTerms": "60" 
            }, 
            { 
                "CustomerID": "G0002", 
                "Name": "Tweede klant", 
                "ABC": "22222", 
                “LineID”:”200”, 
                "DeliveryAddress": "Industrieweg 14", 
                "DeliveryCity": "5145 JD  Nuenen", 
                "DeliveryCountry": "Nederland", 
                "CurrencyID": "EUR", 
                "PayTerms": "60" 
            }, 
           { 
                "CustomerID": "G0003", 
                "Name": "Derde klant", 
                "AreaID": "WEB", 
                "DeliveryAddress": "Industrieweg 14", 
                "DeliveryCity": "5145 JD  Nuenen", 
                "DeliveryCountry": "Nederland", 
                "CurrencyID": "USD", 
                "PayTerms": "90" 
            }  
        ] 
    } 
] 

[ 
    { 
        "ANSWER": "CUSTOMERUPDATE", 
        "Customers": [ 
            { 
                "CustomerID": "G0001     ", 
                "Message": "Updated" 
            }, 
            { 
                "CustomerID": "G0002     ", 
                "Message": "Added" 
            }, 
            { 
                "CustomerID": "G0003     ", 
                "Message": "Updated AreaID unknown. Changed 
to 0000" 
            } 
        ] 
    } 
] 

 

Available fields (all optional except the CustomerID field): 

HeadCustomerID  Country 
SearchCode    Name  (60 chars long split over cuname and cuname2  
AreaID     Address 
City     DeliveryAddress 
DeliveryCity    LanguageID 
ContactPerson   Phone 
WebPassword    Email 
Website   Fax 
Administration    MailCode 
SelectionCode    LineID 
CurrencyID    DeliveryTermID 
PaymentDays    CreditLimit 
PayTypeID    VatTypeID 
VatNumber    BankAccount 
BankName 
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CREATE OR UPDATE PARTS IN SERA  

[ 
    { 
        "REQUEST": "PARTUPDATE", 
        "Parts": [ 
            { 
                "PartID": "G0001", 
                "Name": "Eerste artikel", 
                "SupplierID": "1000", 
                "CurrencyID": "EUR", 
                "PayTerms": "60" 
            }, 
            { 
                "PartID": "G0002", 
                "Name": "Tweede artikel", 
                "SupplierID": "1000", 
                "CurrencyID": "EUR", 
                "PayTerms": "60" 
            }, 
           { 
                "PartID": "G0003", 
                "Name": "Derde artikel", 
                "SupplierID": "2000", 
                "PayTerms": "90" 
            }  
        ] 
    } 
] 

[ 
    { 
        "ANSWER": "PARTUPDATE", 
        "Parts": [ 
            { 
                "PartID": "G0001     ", 
                "Message": "Updated" 
            }, 
            { 
                "PartID": "G0002     ", 
                "Message": "Updated" 
            }, 
            { 
                "PartID": "G0003     ", 
                "Message": "Updated" 
            } 
        ] 
    } 

 

Available fields (all optional except the PartID field): 

PartGroupID    Name 
Name2     Barcode 
Unit     ObsoletePartYN 
SupplierID    SupplierPartNumber 
DeliveryDays    CurrencyID 
PurchasePrice    RetailPrice 
RetailPrice2    ExtendedText  (line split is \r\n) 
Weight     IntegerQuantitiesYN 
PackingQuantity 
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GET STOCK MUTATIONS  

[ 
    { 
        "REQUEST": " STOCKMUTATIONS ", 
        "FromDate":  " 2016-02-02 " 
    } 
] 

[ 
    { 
         "ANSWER": "STOCKMUTATIONS", 
         "Details": [ 
             { 
                  "PartID": "0001097", 
                  "Date": "2016-03-20", 
                  "Time": "12:27:29", 
                  "Reference": "100012-100019", 
                  "Type": "Invoiced", 
                  "Quantity": "-1" 
             },{ 
                  "PartID": "0000219", 
                  "Date": "2016-02-02", 
                  "Time": "02:12:03", 
                  "Reference": "100001", 
                  "Type": "Received", 
                  "Quantity": "2" 
             } 
         ] 
    } 
] 

 

  



  

 

   sera    WEBSERVER  

UPDATE WEB FROM SERA-ERP 

CUSTOMER UPDATE 

{ 
    "UPDATEREQUEST": "Customer", 
    "CustomerID": "W0121", 
    "HeadOfficeCustomerID": "W0121", 
    "Name": "ABDIFATAH KAPUA EBEI", 
    "Address1": "P.O. BOX", 
    "City": "LOKITAUNG", 
    "CountryID": "Kenya", 
    "Phone": "0735-236959", 
    "AreaID": "N002", 
    "Email": "JENSEN@TEST.COM", 
    "Fax": "", 
    "Contact": "", 
    "PaymentDays": "12", 
    "DeliveryTermID": "ENGEX", 
    "Accounting": "", 
    "CurrencyID": "KSH", 
    "CreditLimitAmount": "1000000.00", 
    "VatTypeID": "EX", 
    "VatNumber": "", 
    "BankAccount": "NL59INGB0673015610", 
    "BankName": "INGNL2A", 
    “ActiveYN”,”1” 
} 

 

PART UPDATE 

{ 
    "UPDATEREQUEST": "Part", 
    "PartID": “01.01.011", 
    "Name": "Hydraulic hose ¾ inch 3 meter", 
    "Description": "<long text>", 
    "Barcode": "1234567890123", 
    "Unit": "Piece", 
    "MaximumFromStock": "99999", 
    "ObsoletePartYN": "0", 
    "LeadTimeDays": "14", 
    "SupplierID": “” 
} 

 

PARTCATEGORY UPDATE 

{ 
    "UPDATEREQUEST": “PartCategory", 
    "PartCategoryID": “010302", 
    "Name": "Hoses", 
    “ActiveYN”,”1” 
} 

 

PART_PARTCATEGORY UPDATE 

{ 
    "UPDATEREQUEST": "Part_PartCategory", 
    "PartCategoryID": “010302", 
    "PartID": "01.01.0011", 
    “ActiveYN”,”1” 
} 
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BILL OF MATERIAL UPDATE 

{ 
    "UPDATEREQUEST": "BillOfMaterial", 
    "ParentPartID": “01.01.0011", 
    "PartID": "04.05.0052", 
    "PositionNumber": "14", 
    "Route": "0", 
    "Quantity": "1", 
    “ActiveYN”,”1” 
} 
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Chapter 2  The web side of the communication 
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Introduction 
 
Purpose 
 

This manual describes the WEB-side of serving and processing data to and from your 

website. It had instructions how to set up the software and the directory structure involved 

and it gives samples of the data formats. Also there is some PHP example code to get you 

started. 

 
REST API 
 

The SERA API is based on a REST API library. If you have any experience with REST, this 

should be really easy for you to implement. If not, don’t worry, the example codes we 

provide are functional. You can copy them and start working immediately. 
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Installation 
 
Webserver 
 

You have to install a webserver on a server in your network that can communicate with the 

server where SERA is running. This webserver will be handling all the request that you do 

from your website. 

We advise to use XAMPP. This is a free webserver running Apache with PHP included. You 

can run any kind of webserver you want, as long as it is running PHP and has .htaccess 

support. 

 

Website 
 

Your website will communicate with the server running the new webserver. You have to 

create a VHOST and update your DNS settings so your API is accessible over the internet.  

For example; we see a directory structure example like the one below: 

 E  www  planning  api 

 

Your VHOST should have the API folder as the document root. This means that if you add a VHOST 

like api.serasoft.com, it will run the scripts in that folder.  
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The API structure 
 

Once you’ve created all the directorys and installed the webserver as explained, you can 

start working on the API. We need a couple of folders and files to make it work. 

 

We will be using the document structure below and we will call the api folder “ROOT”. 

ROOT =  E  www  planning  api 

 

Create the following folder structure: 

 

* Please note that there will be more files in this folder as explained in the “sera to web manual”. We don’t 
explain those files here. 
 

 ROOT 

        .htaccess 

        index.php 

        SERA.php 

        Webserv.exe 

      SERA 

           IN 

             this will hold all your request that need to be handled. 

           OUT 

             this will hold the output of your request that are handled. 

      REST 

             This will hold the REST library 

  



  

 

   sera    WEBSERVER  

The API files 
 
Introduction  
 

In this chapter we will show the code of the files in the ROOT directory. All the files in the 

REST folder are not explained. You don’t have to edit them or do anything to them to make 

the API work. We advise you to leave them as they are. 

 

.htaccess 
 
* Alterations to this file should not be necessary. 

 

DirectoryIndex index.php                                                                                                                  .htaccess  
<IfModule mod_rewrite.c> 
 RewriteEngine On 
 RewriteRule ^$ index.php [QSA,L] 
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f 
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d 
 RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L] 
</IfModule> 
<IfModule mod_php5.c> 
 php_flag display_errors Off 
</IfModule> 
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index.php 
 
* Only change the ROOT variable in this document. 
 

<?php                                                                                                                                                   index.php  
 
/* Change this to your own structure */ 
$ROOT = ‘E:/www/planning/api/’; 
 
require $ROOT . ’rest/server/vendor/restler.php’; 
use Luracast\Restler\Restler; 
 
$r = new Restler (); 
 
/* This will add the SERA.php file to the API */ 
$r->addAPIClass(‘SERA’); 
$r->handle(); 
 
?> 

 

 

SERA.php 
 

This file will create the .JSN file. No alterations are required, however, if you want to do 

some custom handeling of information in the API you can do that in this file. By default, this 

file will return the response of SERA or it will let you know that the SERA is not running 

correctly. 

This file will also try to start up STARTWEB.EXE if it detects that its not running. If this fails, it 

will let you know.  
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Using the API 
 
Introduction 
 

In this chapter we will show you PHP example code to do a request to your new SERA API 

you’ve just setup. This is really straight forward and is done with very little code. 

 

In this example we assume that the API is running on api.serasoft.com  

 

<?php                                                                                                                                               example.php     
 
 $url = ‘http://api.serasoft.com/SERA/handle’;     
  
 $fields = array ( 
      ‘Request’ => ‘CUSTOMERDATA’, 
      ‘CustomerID’ => ‘W0121’ 
 ); 
  
 $fields_string = ‘’; 
 
 foreach($fields as $key => $value) { 
 
       $fields_string .= $key .‘=’. urlencode($value).’&’; 
 
             } 
 
 rtrim($fields_string, ’&’); 
 
 $ch = curl_init(); 
 curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, $url); 
 curl_setopt($ch,CURLOPT_POST, count($fields)); 
 curl_setopt($ch,CURLOPT_POSTFIELDS, $fields_string); 
 curl_setopt($ch,CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); 
 curl_setopt($ch,CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); 
 curl_setopt($ch,CURLOPT_TIMEOUT_MS, 3000); 
 
 $result = json_decode(curl_exec($ch)); 
 curl_close($ch); 
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Variable formulier lijkt niet te wijzigen.

 

De lay-outs in \sera\paramet kunnen worden gewijzigd met notepad, wordpad, kladblok etc..

Het gewijzigde bestand moet in het formaat TXT of ASCII worden opgeslagen en niet als bijv. WORD/DOC formaat.

 

N.B.    controleer dat bijv. invhead1.eng  niet wordt opgeslagen als invhead1.eng.txt

 

Zie ook PROGRAMMA A078 en de handleiding voor variabele formulieren
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Voorraadoverzichten

 

In het artikelbestand (wijzigen via SERA2520), kan worden aangegeven, of een artikel een voorraad-artikel of een niet-voorraadartikel is. In het laatste
geval, worden er wel voorraadmutaties geboekt (om bijvoorbeeld te kunnen volgen waar en wanneer iets gebruikt is) maar er wordt GEEN voorraad
bijgehouden. Soms is dit zinvol bij moeilijk te inventariseren artikelen of bij hulpmiddelen zoals verf, smeerolie etc. 

In het overzicht zijn de mutaties als NIET-voorraad mutaties te vinden.
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Positierekening valuta

 

POSITIEREKENING VALUTA

 
Zowel in debiteuren en crediteuren als in het balansgedeelte van het grootboek worden boekingen in de oorspronkelijke valuta bijgehouden. Dit heeft als
voordeel dat op IEDER moment van de dag zonder ingewikkelde berekeningen koerswijzigingen kunnen plaatsvinden en de effecten daarvan zichtbaar
worden.
Het saldo van alle valuta, inclusief de eigen valuta wordt automatisch tegengeboekt op deze rekening.
 
De positierekening is een balansrekening !
 
Bijvoorbeeld :
 
Factuur voor reiskosten in USA-dollars.
REISKOSTEN           USD  500.00 dt
NOG TE BETALEN                                 USD  500.00 cr
 
Aangezien 'REISKOSTEN' GEEN balansrekening is wordt het dollarbedrag omgerekend naar uw eigen valuta. Bij het doorboeken van de dagboeken
wordt dan het volgende geboekt:
REISKOSTEN           Euro  950.00 dt
POSITIEREKENING                                Euro  950.00 cr
 
NOG TE BETALEN       USD  500.00 cr
POSITIEREKENING                                USD  500.00 dt
 
In het grootboek wordt de positierekening dan als volgt gepresenteerd:
DAGBOEK     OMSCHRIJVING              BEDRAG      VALUTA  HFL.BEDRAG    
INKOOP      AUTOMATISCHE BOEKING      500.00      USD     950.00
INKOOP      AUTOMATISCHE BOEKING     -950.00      EURO   -950.00
SALDO                                                       0.00
 
Het EURO BEDRAG wordt tijdens het printen/opvragen van het grootboek berekend met de actuele koers. Zodra nu de koers wijzigt van 1.90 naar 2.00
is het overzicht als volgt:
DAGBOEK     OMSCHRIJVING              BEDRAG      VALUTA  HFL.BEDRAG
INKOOP      AUTOMATISCHE BOEKING      500.00      USD     1000.00
INKOOP      AUTOMATISCHE BOEKING     -950.00      EURO    -950.00
SALDO                                                       50.00
 
Er is nu een koers-NADEEL ontstaan van 50 gulden. Immers de schuld van 500 dollar is van 950 gulden opgelopen naar 1000 gulden. Het verschil wordt
dan de EIGEN valuta afgeboekt te worden:
POSITIEREKENING       EURO  50.00 cr
KOERSVERLIES                                     EURO  50.00 dt
 
Het grootboek ziet er dan als volgt uit:
DAGBOEK     OMSCHRIJVING              BEDRAG      VALUTA  HFL.BEDRAG 
INKOOP      AUTOMATISCHE BOEKING      500.00      USD     1000.00
INKOOP      AUTOMATISCHE BOEKING     -950.00      EURO    -950.00
VALUTA      KOERSWIJZIGING            -50.00      EURO     -50.00 
SALDO                                                        0.00
 
De positierekening in verschillende periodes:
Wanneer het grootboek of een saldibalans wordt geprint wordt de koers gebruikt, zoals die aan het eind van de geselecteerde periode is vastgelegd.
De koers kan dus steeds verschillend zijn!
Stel de positierekening heeft een volgend beeld:
 

Valuta Bedrag EURO-bedrag

USD 500 1000
EURO -950 -950
KOERSVERSCHIL -50 -50
 Saldo periode 1 0

   
USD -400 -800
EURO 800 800
 Saldo periode 2 0

   

file:///Q:/NEW/general.htm


USD 600 1200
EURO -1200 -1200
 Saldo periode 3 0

   
GROOTBOEK TOTAAL 0
T/M PERIODE 3

 
Wanneer per einde periode 3 de koers wordt aangepast naar een koers van 1.50 ontstaat het volgende beeld:
 

Valuta Bedrag HFL-bedrag

USD 500 750
EURO -950 -950
KOERSVERSCHIL -50 -50
 Saldo periode 1 -250

   
USD -400 -600
EURO 800 800
 Saldo periode 2 200

   
USD 600 900
EURO -1200 -1200
KOERSVERSCHIL 350 350
 Saldo periode 3 50

   
GROOTBOEK TOTAAL 0
T/M PERIODE 3

 
Let wel:  in de verschillende periodes ontstaan saldi. Het resultaat mag natuurlijk niet in iedere periode aangepast worden, maar in alleen in periode 3.
Het koersverschil is echter wel veroorzaakt door boekingen uit een oude periode. Per saldo vindt echter de goede mutatie plaats in de periode waarin de
koers wordt gewijzigd.  
Wanneer het grootboek t/m periode 2 wordt geprint, wordt nog de oude koers getoond: Het resultaat t/m periode 2 is dus NIET aangepast.
 

Valuta Bedrag HFL-bedrag

USD 500 1000

EURO -950 -950

KOERSVERSCHIL -50 -50

 Saldo periode 1 0

   

USD -400 -800

EURO 800 800

 Saldo periode 2 0

   

GROOTBOEK TOTAAL 0

T/M PERIODE 2
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Toewijzen voorraad lukt niet. Magazijn geblokkeerd.

 

Controleer of de gebruiker wel toegang heeft tot het magazijn. (A042)

Controleer ook de instellingen van het magazijn zelf. Het mag bijvoorbeeld niet op 'remote' of op 'EDI' s

 

 

Gebruiker heeft niet alles opties in het CRM system

Voeg deze toe met A042.

 

 

 

Gebruiker ziet  niet alle klanten

Voeg rayons toe met A042.
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Bepaling kostprijs

 

U koopt in artikel in iedere door u gewenste valuta en daaraan gekoppeld bedrag. Deze informatie KAN / MAG in het artikelbestand worden opgeslagen
als INKOOPPRIJS.

Volkomen los daarvan moet in het artikelbestand een kostprijs worden opgeslagen. Deze kostprijs zal ongetwijfeld wel enige relatie hebben met de
inkoopprijs, maar hoeft absoluut niet dezelfde te zijn. Het mag uiteraard wel. Er kunnen toeslagen voor transport, douane, magazijn etc. worden
toegepast. Ook kan het zijn dat de inkoopprijs schommelingen vertoond, die we niet in de voorraadwaardering willen terugzien: reden waarom er een
toeslag wordt opgenomen in de kostprijs om schommelingen op te vangen.
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Aanmaken BTW aangifte

 

Een Btw aangifte dient eenmalig per periode of 3-maanden te worden opgebouwd. Na de opbouw kan de aangifte voor de desbetreffende periode steeds
opnieuw worden geprint.
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Invoeren factuurdatum tijdens factureren

 

Wanneer de factuurdatum ingevoerd zou kunnen worden tijdens het factureren, zouden de voorraadmutaties, de factuur en het grootboek niet meer met
elkaar aansluiten. De enige manier om dit te omzeilen is (uiteraard tegen ons advies in) via manipulatie van de systeemdatum. Let wel, het kan dan
voorkomen dat een verkoopmutatie in de voorraad vroeger dan de ontvangst is.
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Debiteurenlijsten (A310, A311, B366)

 

De openstaande posten zijn normaal gesproken ALLE posten die nog niet betaald zijn op DIT moment. Met programma A310, A311 en B366 kunnen
deze posten worden opgevraagd. Je kan tijdens het opvragen of printen selecties maken. Om een aansluiting met het grootboek te krijgen moet er dus
steeds ALLES worden gekozen (ook bij de datum). Het eindtotaal is dan hetzelfde als het saldo van de debiteuren t/m de laatste periode in het
grootboek. Wanneer je bijvoorbeeld alleen wilt zien of er op DIT MOMENT nog heel oude facturen openstaan, kan een selectie op datum worden
gemaakt. Die datum heeft dus NIETS te maken met het saldo in het grootboek aan het eind van een periode.

Met programma A316 en A318 worden alle facturen en eventuele betalingen uit het verleden geteld, ook al zou een factuur inmiddels al betaald zijn. Aan
de hand van deze gegevens berekent het programma welke posten er aan het eind van een oude periode nog openstonden. Facturen na de gekozen
periode en betalingen daarna worden niet meegeteld. Uiteraard moet hier ook ALLES worden geselecteerd om aan te sluiten met het grootboek.
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Artikelgroepen / geblokkeerde grootboekrekeningen

 

Artikelgroepen: Het programma is beveiligd tegen het gebruik van onjuiste grootboekrekeningen. Zo mag er niet rechtstreeks geboekt worden op
debiteuren, crediteuren, nog te ontvangen facturen etc., of op titelrekeningen. Een rekening die in één van de artikelgroepen wordt gebruikt om voorraad
op te boeken, mag daarna niet meer gebruikt worden om bijvoorbeeld kosten, omzet of uren op te boeken. Als dat wel zou kunnen gebeuren, zou de
voorraad niet meer aansluiten met het grootboek, omdat er dan ook andere boekingen op de voorraadrekeningen zouden komen.

Om te controleren waarom het systeem bepaalde rekeningen niet laat zien, kan een overzicht van de grootboekrekeningen worden geprint. De lijst laat
zien welke rekeningen gekoppeld zijn aan een subadministratie, en waarop dus niet rechtstreeks geboekt mag worden.

Het kan voorkomen, dat een artikelgroep een foutieve voorraadrekening heeft. Het probleem kan dan opgelost worden door die artikelgroep te wijzigen en
te voorzien van de juiste rekeningen. Bij het verlaten van het programma worden de nieuwe rekeningen, die waarop voorraad kan worden geboekt
gekoppeld aan de subadministratie voorraad. De oude, foutieve rekeningen worden vrijgegeven.
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Variabele formulieren - datum

 

Een datum in het formaat 20.10.1998 kan worden aangegeven met
-IVDATE,7,2- .-IVDATE,5,2- .-IVDATE,1,4-
Een andere optie is de code aangeven als -IVDATE,D-
Een datum wordt dan in het systeemformaat (zie taalinstellingen) weergegeven. 
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Variabele formulieren - adres op verzendlijst

 

De codes –CUNAME- , -CUADRESS1- etc. hebben betrekking op de klant naar wie de factuur gestuurd wordt.

 
Gebruik de codes –IVNAME- , -IVADRESS1- voor het verzendadres.
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Openen van bestanden in Excel

Gebruik een ODBC koppeling

of

een gegevensverbinding met de volgende structuur: 

DRIVER=SQL Server;
SERVER=109.65.57.225,1433;
UID=accounting;
PWD=X123abc;
DATABASE=seralive

Zie verder programma L020 voor de betekenis van de verschillende velden en voor de beschikbare gegevens.
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