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1 Login via de pc
1. Open de webstock pagina. Bijvoorbeeld http://mijnbedrijf.webstock.nl/

2.
3.
4.
5.

Vul bij Gebruiker uw gebruikersnaam in.
Vul bij Wachtwoord uw wachtwoord in.
Klik op Login!
Als u gebruik maakt van meerdere magazijnen dan krijgt u het magazijn selectie scherm. Kies
dan voor het magazijn waarin u werkt

2 Assortiment
2.1

Artikel toevoegen

Ga in het menu naar Assortiment > Artikelen.
Druk op de knop Nieuw om een artikel aan te maken.
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Vul de velden in en druk op “Toevoegen” om het artikel aan te maken.
De meeste velden spreken voor zich, een paar velden hebben extra uitleg nodig:
• Artikelnummer: Is een uniek nummer, wordt in andere pakketten ook wel SKU-nummer
genoemd.
• Minimale voorraad is het voorraadnivo waarop webstock een signaal geeft dat er voor dit
artikel besteld moet worden.
• Maximale voorraad is het voorraadnivo tot waarop webstock voorsteld hoeveel er voor dit
artikel besteld moet worden zodat tot dit nivo wordt aangevuld.
• Voorraad artikel: Standaard op Ja, tenzij het een artikel betreft dat niet op voorraad kan
worden gehouden zoals “Arbeidsuren”
• Elk artikel is uniek (serienummer): Standaard op Nee, tenzij elk artikel appart wordt
opgeslagen met een serienummer. Het programma maakt dan voor elk afzonderlijk artikel
een nieuw record aan.
• Laat artikel staan op locatie als hoeveelheid nul wordt: Standaard op Ja, dan laat WebStock
het voorraaditem staan met hoeveelheid “0”. Dit is handig als het artikel altijd op dezelfde
locatie ligt. Als deze instelling op “Nee” staat word het voorraaditem verwijdert als het
laatste artikel word ingezameld of verplaatst.
• De reservering hoeveelheid mag de voorraad hoeveelheid overschrijden: Standaard op
“Nee”. Dit kan handig zijn bij bulk artikelen, het is dan mogelijk om meer verkooporderregel
reserveringen te maken dan er artikelen op voorraad zijn. WebStoc k geeft dan pas een
waarschuwing tijdens het inzamelen al s de artikelen op zijn.
• Aanbevolen opslag bestemming voor verplaatsing en distributie: Standaard op “Opslag met
identieke artikel” WebStoc k geeft dan als voorkeurslocatie aan, bij verplaatsen of
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toevoegen, de locatie waar dit artikel al ligt. Anders geeft Webstock als voorkeurslocatie
aan de eerst lege locatie.

3 Magazijn, afdeling en oplageenheden
In het menu instellingen staan de menu items voor het aanmaken van opslageenheden. Standaard
maakt WebStock bij de installatie één nieuw magazijn “M1” aan. Deze naam kan aangepast
worden.

3.1 Afdelingen
In dit magazijn kunnen logisch afdelingen aangemaakt worden zoals “stellingen” of “In” of “Uit” of
“Stellingen gereed product”, etc. Druk op “Nieuw” in het afdelingen scherm om een afdeling aan
te maken.
Kies het aantal stellingen in de afdeling. Het aantal posities is de maximale diepte van de stellingen
en het Nivo de maximale hoogte van de stellingen. Bij opslageenheden gaan we de werkelijke
locaties aanmaken. Bij de afdeling geven we alleen de dimensies (X-Y-Z) aan.
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3.2 Opslageenheden
In het scherm opslageenheden maken we nieuwe opslageenheden aan. Een opslageenheid kan een
palletplaats, of een stellingplaats zijn, maar ook een rolcontainer of een andere verplaatsbare
container waar een of meerdere artikelen in kunnen zitten of op kunnen staan. Afhankelijk van het
opslagtype kan het een bulk of inzamel eenheid zijn.
Druk op de knop “Nieuw” om een opslageenheid aan te maken. U krijgt het volgende scherm:
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Het Tagnummer is het unieke nummer voor een opslageenheid. Kies de naam van het tagnummer
daarom in overeenstemming met de locatie van de stellingplank of palletlocatie.
U kunt het tagnummer als volgt opbouwen:
[Afdelingnaam]-[Stellingcijfer of letter]-[Positie]-[Niveau]
Het tagnummer voor Afdeling STG(Stellingen gereed product), stellnig A, positie 1 en Niveau 1
word dan “STG-A-01-01”
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4 Verkoop orders
Verkooporders in WebStock kunnen door de gebruiker met de hand ingevoerd of via de
ingebouwde taakplanner in WebStoc k, automatisch geimporteerd worden vanuit een externe
applicatie.

4.1 Order overzicht
Kies in het menu voor Verkoop > Verkoop orders. Hier ziet u een overzicht van alle verkooporders
welke in behandeling zijn. Via gekleurde knoppen worden de statussen van de orders aangegeven.
Ook ziet u via een gekleurde knop de gezamelijke status van de verkooporderregels.

Statussen verkooporder:

Statussen verkooporderregels:
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4.2 Order invoeren
1. Ga naar home.
2. Kies in het menu voor Verkoop > Verkoop orders:

3. Klik op Nieuw:

4. Voer de klant in. Webstock vult de klantnaam automatisch aan:

5. Toets <enter> als de gewenste klant is geselecteerd. Webstock vult nu automatisch de
adresgegevens in.
6. Pas eventueel de Datum en Datum afhandeling aan.
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7. Selecteer eventueel een Afwijkend afleveradres.
8. Klik op Toevoegen.
9. Webstock laat nu de orderregels zien:

10. Selecteer een artikel:
a. door te typen en op <enter> te drukken,
b. of gebruik de […] button,
c. of gebruik de scanner.
11. Selecteer eventueel de partij.
12. Vul bij Hoeveelheid de gewenste hoeveelheid in.
13. Klik op Toevoegen of druk op <enter>:
a. De optie 'en voorraad automatisch reserveren' zorgt ervoor de Webstock zelf de
beschikbare locaties kiest en voorraad reserveert.
b. Als u zelf wilt bepalen van welke locatie de voorraad moet worden ingezameld, kies
dan voor 'handmatig reserveren'.
c. Als u geen voorraad wilt reserveren, kies dan voor 'voorraad niet reserveren'. De
voorraad moet dan handmatig worden gereserveerd voordat de order op 'klaar voor
inzamelen' kan worden gezet.
14. Webstock voegt het artikel toe aan de orderregels en reserveert automatisch de voorraad als
deze beschikbaar is:
a. Er is voldoende voorraad beschikbaar en gereserveerd:
b. Er is voldoende voorraad beschikbaar en niet gereserveerd:
c. Er is onvoldoende voorraad beschikbaar:

15. Als alle gewenste artikelen zijn toegevoegd, kan de status worden aangepast naar:
a. Bevestigd. De order kan niet meer worden aangepast.
b. Klaar voor inzamelen. De order kan in het magazijn worden ingezameld.
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4.3 Orderregels aanpassen
1. Kies in het menu voor Verkoop > Verkoop orders.
2. Klik op de orderregels van de order die moet worden aangepast:

3. Als de order niet in de status 'nieuw' staat, kan de order niet worden aangepast. De status kan
op 'nieuw' worden gezet bij Verander status naar:

4. Webstock laat nu de orderregels zien:

5.
6. Selecteer een artikel:
a. door te typen en op <enter> te drukken,
b. of gebruik de […] button,
c. of gebruik de scanner.
7. Selecteer eventueel de partij.
8. Vul bij Hoeveelheid de gewenste hoeveelheid in.
9. Klik op Toevoegen of druk op <enter>:
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a. De optie 'en voorraad automatisch reserveren' zorgt ervoor de Webstock zelf de
beschikbare locaties kiest en voorraad reserveert.
b. Als u zelf wilt bepalen van welke locatie de voorraad moet worden ingezameld, kies
dan voor 'handmatig reserveren'.
c. Als u geen voorraad wilt reserveren, kies dan voor 'voorraad niet reserveren'. De
voorraad moet dan handmatig worden gereserveerd voordat de order op 'klaar voor
inzamelen' kan worden gezet.
10. Webstock voegt het artikel toe aan de orderregels en reserveert automatisch de voorraad als
deze beschikbaar is:
a. Er is voldoende voorraad beschikbaar en gereserveerd:
b. Er is voldoende voorraad beschikbaar en niet gereserveerd:
c. Er is onvoldoende voorraad beschikbaar:

11. Als alle gewenste artikelen zijn toegevoegd, kan de status worden aangepast naar:
a. Bevestigd. De order kan niet meer worden aangepast.
b. Klaar voor inzamelen. De order kan in het magazijn worden ingezameld.
4.4 Order klaarzetten voor inzamelen
Als orders door Webstock worden geimporteerd, staan deze in de status nieuw of bevestigd. Dat
kan bij de import instellingen worden gekozen. In de huidige Webstock versie is de automatische
optie 'klaar voor inzamelen' nog niet beschikbaar. Dit moet dus handmatig gebeuren.
1. Kies in het menu voor Verkoop > Verkoop orders:
2. Zet een vinkje voor de orders die klaargezet moeten worden voor inzamelen:

3. Klik op Reserveer. Webstock reserveert nu de artikelen die op voorraad zijn. Het lichtje bij Vors.
(Verkooporderregel status) wordt nu geel. Zet nogmaals een vinkje bij de orders die klaargezet
moeten worden en klik op Status:
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4. Klik op Klaar voor inzamelen.

5 Order inzamelen
5.1 Order inzamelen via de pda scanner (met bestaande order)
1. Ga naar home.
2. Open de order:
a. Scan het ordernummer op de pakbon,
b. of selecteer de order via Order inzamelen. Kies de order en klik op Ok.

3. Klik op Overslaan.
4. Scan het artikel dat Webstock laat zien, controleer het aantal en klik op Ok.
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5. Als alle artikelen zijn gescand, klik op Gereed. De order wordt nu afgerond.

5.2 Order inzamelen via de pda scanner (zonder bestaande order)
1. Ga naar home.
2. Klik op Direct inzamelen.
3. Scan de klant.

4. Klik op Ok.
5. Scan de gewenste artikelen. Als je hetzelfde artikel meerdere keren scant wordt automatisch
het aantal opgehoogd.
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6. Als alle artikelen erop staan, klik op Gereed. Webstock maakt nu automatisch een verkooporder
aan.
7. Handel de order verder af op de pc. Zie 'Order inzamelen via de pc zonder scanner (met
bestaande order) '
5.3

Order inzamelen via de pc met scanner (met bestaande order zonder looproute)
1. Ga naar home.
2. Kies in het menu voor Verkoop > Willekeurig inzamelen met scan check:

3. Selecteer de order en klik Ok.
4. Webstock laat nu een overzicht van de order zien, met de nog te scannen artikel
hoeveelheden rood gekleurd:

5. Scan een artikel uit de order:
• Als het juiste artikel is gescand, hoogt Webstock het gescande artikel op.
• Als een onjuist artikel is gescand, zal deze op een aparte regel in rood worden
getoond. Door het aantal op -1 te zetten en het onjuiste artikel nogmaals te
scannen, wordt de regel weer verwijderd.
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6. Als alle artikelen zijn gescand, klik op Gereed. Als de order niet compleet is, geeft Webstock
een melding:
• Met de knop Opnieuw kunnen de resterende artikelen alsnog worden gescand.
• Als de order incompleet moet worden afgesloten, klik dan nogmaals op Gereed.
7. Voer eventueel een opmerking in en klik op Gereed.
8. Webstock zet de order nu klaar voor verzenden en springt terug naar het hoofdmenu.
(Indien van toepassing wordt de export naar de transporteur klaargezet.)
9. Om de order als verzonden te markeren, ga naar Verkoop > Verkoop orders, selecteer de
order en zet de status op verzonden. *
10. Om de order als gereed te markeren, ga naar Verkoop > Verkoop orders, selecteer de order
en zet de status op gereed. (Indien van toepassing wordt de export naar de administratie
klaargezet.) *
*In de Webstock instellingen kunnen stap 9 en 10 ook automatisch worden gezet. Als in stap 7
dan op de knop Gereed wordt geklikt, wordt de order meteen gereed gemarkeerd. (Indien van
toepassing wordt de export naar de transporteur en de administratie klaargezet.)

5.4 Order inzamelen via de pc met scanner (met bestaande order met looproute)
1. Ga naar home.
2. Kies in het menu voor Verkoop > Artikelen inzamelen voor order:

3. Selecteer de order en klik Ok.
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4. Webstock geeft nu het artikel, de locatie en de hoeveelheid aan:

5. Scan het artikel en pas eventueel de hoeveelheid aan als de werkelijk ingezamelde hoeveelheid
afwijkt van de order:

6. Klik op Ok. Als er meer artikelen verzameld moeten worden, springt Webstock automatisch
naar het volgende artikel. Ga naar stap 4.
7. Als alle artikelen zijn ingezameld, laat Webstock een overzicht van de order zien. Voer
eventueel een opmerking in en klik op Gereed:

8. Webstock zet de order nu klaar voor verzenden en springt terug naar het hoofdmenu. (Indien
van toepassing wordt de export naar de transporteur klaargezet.)
9. Om de order als verzonden te markeren, ga naar Verkoop > Verkoop orders, selecteer de order
en zet de status op verzonden. *
10. Om de order als gereed te markeren, ga naar Verkoop > Verkoop orders, selecteer de order en
zet de status op gereed. (Indien van toepassing wordt de export naar de administratie
klaargezet.) *
* In de Webstock instellingen kunnen stap 9 en 10 ook automatisch worden gezet. Als in stap 7 dan
op de knop Gereed wordt geklikt, wordt de order meteen gereed gemarkeerd. (Indien van
toepassing wordt de export naar de transporteur en de administratie klaargezet.)
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5.5 Order inzamelen via de pc met scanner (zonder bestaande order)
1. Ga naar home.
2. Kies in het menu voor Verkoop > Artikelen inzamelen zonder order:

3. Kies (of scan) de klant. Klik op Ok.

4. Scan de gewenste artikelen. Als je hetzelfde artikel meerdere keren scant wordt automatisch
het aantal opgehoogd.

5. Als alle artikelen erop staan, klik op Gereed.
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6. Webstock maakt nu automatisch een verkooporder aan. Klik op Artikelen inzamelen.

7. Webstock laat nu het order overzicht zien. Pas eventueel bij de kolom inzamelen de
hoeveelheid aan en klik op Artikelen inzamelen.

8. Klik op >> Klaar voor verzenden. (Indien van toepassing wordt de export naar de transporteur
klaargezet.) *

9. Als de order is verzonden, klik op >> Verzonden. *
10. Als de order gereed is, klik op >> Gereed. (Indien van toepassing wordt de export naar de
administratie klaargezet.)
* Deze stappen kunnen worden overgeslagen. De order kan ook direct op 'verzonden' of 'gereed'
worden gezet. (Indien van toepassing wordt de export naar de transporteur en de administratie
klaargezet.)
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5.6 Order inzamelen via de pc zonder scanner (met bestaande order)
1. Ga naar home.
2. Kies in het menu voor Verkoop > Verkoop orders:

3. Klik op Order regels van de gewenste order (klaar voor inzamelen).
4. Klik op Artikelen inzamelen.

5. Pas eventueel bij de kolom inzamelen de ingezamelde hoeveelheid aan. Als “0” wordt ingevuld
dan worden geen artikelen afgeboekt maar de reserveringen worden wel vrijgegeven. Als het
veld leeggemaakt word, dan laat webstock de reserveringen staan en kunnen de artikelen later
nog afgeboekt worden door ze in te zamelen.
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6. Klik op Artikelen inzamelen.

7. Klik op >> Klaar voor verzenden. (Indien van toepassing wordt de export naar de transporteur
klaargezet.) *

8. Als de order is verzonden, klik op >> Verzonden. *
9. Als de order gereed is, klik op >> Gereed. (Indien van toepassing wordt de export naar de
administratie klaargezet.)
* Deze stappen kunnen worden overgeslagen. De order kan ook direct op 'verzonden' of 'gereed'
worden gezet. (Indien van toepassing wordt de export naar de transporteur en de administratie
klaargezet.)
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6 Voorraad
6.1

Overzicht huidige voorraad (via de pc)

1. Ga naar Voorraad > Zoeken in voorraad.
2. Webstock toont nu een overzicht van de huidige voorraad.

U kunt dit overzicht sorteren door op de kolomnaam te klikken.
U kunt filteren door in het kolomveld een waarde selecteren, of door zelf via het potloodje een
waarde in te voeren en dan <enter> te toetsen. (De zelf ingevoerde waarde is niet
hoofdlettergevoelig.)
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6.2 Huidige voorraad van een artikel bekijken op de pda scanner
1. Ga naar home.
2. Scan een artikel.
3. De scanner toont nu de voorraad van dit artikel op alle locaties:

6.3 Huidige voorraad van een locatie bekijken op de pda scanner
1. Ga naar home.
2. Scan een locatie.
3. De scanner toont nu de voorraad van alle artikelen op deze locatie:
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6.4 Voorraad aanpassen via de pda scanner
1. Ga naar home.
2. Scan de locatie.

3. Scan het artikel.

4. Voer het aantal in dat moet worden toegevoegd aan of verwijderd van deze locatie.
5. Tik op + of -.
6. Als er meer artikelen geteld moeten worden, ga naar punt 2.
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6.5 Voorraad aanpassen via de pc
1. Ga naar Voorraad -> Voorraad aanpassen:

2. Selecteer het artikel:
a. door te typen en op <enter> te drukken,
b. of gebruik de [...] button,
c. of gebruik de scanner.
3. Selecteer eventueel de partij/batch (of gebruik de scanner).
4. Selecteer de locatie (of gebruik de scanner).
5. Voer het aantal in dat moet worden toegevoegd aan of verwijderd van deze locatie:

6. Klik op + of -.
7. Als er meer artikelen aangepast moeten worden, ga naar punt 2.
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7 Overzichten (rapportages)
Voor gebruikersrapportages en managementrapportages kunt u in WebStock naar het
“Overzichten” Scherm. Ga in het menu naar Overzichten -> Alle overzichten. Niet elke gebruiker
kan alle overzichten bekijken, in de instellingen van de gebruikersgroep kan ingesteld worden
welke overzichten getoond mogen worden per gebruikersgroep.

Kies uit de dropdownlijst het overzicht dat u wilt zien.

Bij de installatie van WebStock worden de standaard overzichten geïnstalleerd, alle overzichten
kunnen aangepast worden of er kunnen nieuwe overzichten aangemaakt worden op basis van uw
wensen.

8 WebStock Front-End
De front-end module van WebStock geeft de mogelijkheid om bepaalde gebruikers alleen toegang
te verschaffen tot beperkte informatie in het front-end gedeelte van de applicatie.
De front-end gebruikers maken deel uit van een front-end gebruikersgroep welke alleen toegang
heeft tot bepaalde overzichten. U kunt zelf bepalen welke overzichten de front-end gebruiker kan
zien. Eventueel maken we voor deze front-end gebruiker overzichten op maat waarbij de gebruiker
alleen beperkte informatie kan zien.
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Front-end gebruikersgroep met toegang tot 1 overzicht:

Front-end gebruiker aanmaken:

Als de gebruiker inlogd word hij doorgestuurd naar het Front-end gedeelte van de applicatie.
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9 Import en Export
WebStock kan verschillende typen data importeren en Exporteren op basis van CSV (Comma
Seperated Values) of XML. Op deze manier kan er gekoppeld worden met andere
softwarepakketten. Op dit moment heeft de import van CSV de meest uitgebreide opties voor
importeren.
De volgende typen data zijn te importeren en exporteren
• Verkooporder-data
• Inkooporderdata
• Assortiment
• Projecten
• Klanten
• Leveranciers
9.1 Assortiment Importeren
Aanpassingen in het assortiment kunnen automatisch geïmporteerd worden in WebStock op basis
van een taakplanner. Deze taakplanner kijkt eens in de ingesteld aantal minuten in een directory op
de server of er nieuwe te importeren bestanden staan. WebStock voegt nieuwe artikelen toe of
past de eigenschappen van artikelen aan op basis van het unieke artikelnummer.
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Definitie van de te importeren velden voor artikelen (zie beschrijving assortiment voor extra uitleg
over velden):
Beschikbare velden
producttype_name
producttype_description
product_name
product_description
article_number
article_numbersupplier
article_eancode
article_extern_id
article_purchaseprice
article_sellingprice
article_discount
article_minstockquantity
article_maxstockquantity
article_weight
article_active
article_createunique

datatype
Text 50
Text 100
Text 100
Text 200
Text 50
Text 50
Text 50
Text 50
Double
Double
Double
Double
Double
Double
Bit
Bit

article_enablequantityzero
article_enablestock
article_packaging_name
article_packaging_descript
ion
article_packaging_quantity
article_packaging_unit_na
me
article_packaging_unit_de
scription

Bit
Bit
Text 50

verplicht default
korte uitleg
Nee
IMPORT Product groep naam
Nee
Product groep omschrijving
Ja
Artikel/product naam moet unieke naam zijn
Nee
Omschrijvin van het Artikel/Product
Ja
Unieke artikelnummer of SKU-nummer
Nee
Artikelnummer leverancier
Nee
EANcode
Nee
0 optioneel
Nee
0 inkoopprijs
Nee
0 verkoopprijs
Nee
0 korting
Nee
0 minimale voorraad nivo
Nee
0 maximale voorraad nivo
Nee
0 gewicht
Nee
TRUE Actief
Nee
FALSE Uniek artikel (heeft serienummer)
Laat artikel staan op locatie als hoeveelheid
Nee
TRUE nul wordt
Nee
TRUE Voorraadartikel
Nee
Verpakkingsnaam

Text 100 Nee
Double
Nee
Text 50

Nee

Text 100 Nee

Verpakkingsomschrijving
1 Verpakkingsaantal
st.

Verpakkingseenheid

stuks

Verpakkingseenheidsomschrijving

9.2 Verkooporders Importeren
Verkooporders kunnen automatisch geïmporteerd worden in WebStock op basis van een
taakplanner. Deze taakplanner kijkt eens in de ingesteld aantal minuten in een directory op de
server of er nieuwe te importeren bestanden staan. Met de import worden eventueel ook klanten
en artikelen aangemaakt als deze nog niet bestaan in WebStock . Als er nieuwe klantgegevens of
nieuwe artikelgegevens voorkomen in de importdata worden deze door WebStock automatisch
tijdens de import aangemaakt. Er hoeft dus geen apart artikelbestand of debiteuren bestand
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aangeboden te worden. Ook is het mogelijk om een FTP locatie in te stellen waar WebStock de
bestanden ophaalt. In WebStock doet u alle instellingen voor de import definitie. Ga in het menu
naar Instellingen > Programma Instellingen en kies het Tabblad Verkooporderinstellingen > Import.

Definitie van de te importeren velden voor verkooporders:
beschikbare velden
data type
verplicht default
so_number
Text 50
Ja
so_description
Text 100
so_customerreference
Text 100
so_handling_date
Text 50
huidige
datum
so_shipping_details
Text 50
so_status
int
10
so_project
Text 50
so_customernumber
Text 50
Ja
so_customercompany
Text 50
so_customercontact
Text 50
so_customeraddress
Text 50

uitleg
verkooporder nummer
verkooporder omschrijving
verkooporder referentie klant
verkooporder datum af te handelen
verkooporder transport details
verkooporder orderstatus
verkooporder project
klant nummer
klant bedrijf
klant contact
klant adres
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so_customeraddresshou
senumber
so_customeraddresshou
senumberaddition
so_customerzipcode
so_customercity
so_customercountry
so_customeremail
so_customerdescription
sol_id_extern
sol_stock_id_extern

Text 50

klant adres huisnummer

Text 50

klant adres huisnummertoevoeging

Text 10
Text 50
Text 20
Text 50
Text 100
int
int

sol_quantity
sol_articlenumber
sol_articlebarcode
sol_lot
sol_productname

double
Text 50
Text 20
Text 50
Text 50

Ja
Ja

klant postcode
klant stad
klant land
klant email
klant omschrijving
verkooporderregel id externprgramma
verkooporderregel stock_id
externprgramma
verkooporderregel hoeveelheid
verkooporderregel artikelnummer
verkooporderregel barcode
verkooporderregel partij
verkooporderregel product

sol_producttypename
sol_productdescription

Text 50
Text 100

Ja

sol_packaging_quantity

int

1

sol_unit

Text 10

stuks

Artikel
nummer
IMPORT

verkooporderregel producttype
verkooporderregel product
omschrijving
verkooporderregel product aantal in
verpakking
verkooporderregel product verpakking
eenheid

9.3 Verkooporders Exporteren
In WebStock worden twee typen verkooporder exports gemaakt, deze bestanden worden gezet op
een locatie die eventueel via FTP te benaderen is.
1. Export verkooporder, een export met alle verkooporderregel informatie voor financiële
systemen. Deze Export word gedaan op het moment van gereed melden van de order in
WebStock
2. Export verzending, een export bedoeld voor verzendapplicaties zoals Delisprint(DPD) en
Parcelware(TNT). Deze export word gedaan op het moment dat een order op status klaar
voor verzenden wordt gezet
In WebStock doet u alle instellingen voor de export definitie. Ga in het menu naar Instellingen >
Programma Instellingen en kies het Tabblad Verkooporderinstellingen > Export.
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9.4 Inkooporders Importeren
Inkooporders kunnen automatisch geïmporteerd worden in WebStock op basis van een
taakplanner. Deze taakplanner kijkt eens in de ingesteld aantal minuten in een directory op de
server of er nieuwe te importeren bestanden staan. Ook is het mogelijk om een FTP locatie in te
stellen waar WebStock de bestanden ophaalt. In WebStock doet u alle instellingen voor de import
definitie. Ga in het menu naar Instellingen > Programma Instellingen en kies het Tabblad
Inkooporderinstellingen > Import.
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Definitie van de te importeren velden voor inkooporders:
beschikbare kolomen data type length verplicht default
po_number
vchar
50 Ja
po_description
vchar
100
po_supplierreference vchar
100
po_handling_date
vchar
huidige
datum
po_shipping_details vchar
50
po_status
int
10
po_project
vchar
po_suppliernumber vchar
50 Ja
po_suppliercompany vchar
50
po_suppliercontact
vchar
50
po_supplieraddress vchar
50
po_supplieraddressh vchar
50
ousenumber
po_supplieraddressh vchar
50
ousenumberaddition
po_supplierzipcode vchar
10
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Korte uitleg
inkooporder nummer
inkooporder omschrijving
inkooporder referentie leverancier
inkooporder datum af te handelen
inkooporder transport details
inkooporder orderstatus
inkooporder project
leverancier nummer
leverancier bedrijf
leverancier contact
leverancier adres
leverancier adres huisnummer
leverancier adres
huisnummertoevoeging
leverancier postcode
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po_suppliercity
po_suppliercountry
po_supplieremail
po_supplierdescripti
on
pol_quantity
pol_articlenumber
pol_articlebarcode
pol_lot
pol_productname

vchar
vchar
vchar
vchar
double
vchar
vchar
vchar
vchar

Ja
50 Ja
20
50
50

pol_producttypenam
e
pol_productdescripti
on
pol_packaging_quant
ity
pol_unit

vchar

50 Ja

vchar

50
20
100
100

leverancier stad
leverancier land
leverancier email
leverancier omschrijving
inkooporderregel hoeveelheid
inkooporderregel artikelnummer
inkooporderregel barcode
inkooporderregel partij
artikelnu inkooporderregel product
mmer
IMPORT inkooporderregel producttype

100

int
vchar

10

stuks

inkooporderregel product
omschrijving
1 inkooporderregel product aantal
in verpakking
inkooporderregel product
verpakking eenheid

9.5 Inkooporders Exporteren
WebStock exporteert alle gegevens van de inkooporder op het moment van gereed melden van de
order. In WebStock doet u alle instellingen voor de export definitie. Ga in het menu naar
Instellingen > Programma Instellingen en kies het Tabblad Inkooporderinstellingen > Export.
9.6 Relaties importeren en exporteren
Het importeren van relaties moet in de huidige WebStock versie nog met de hand gebeuren.
Hiervoor wordt het relatie bestand geüpload vanaf de pc, en daarna verwerkt door WebStock:
1. Ga naar home.
2. Ga naar Hoofdmenu > Import en Export.
3. Bij Import > Bestand uploaden, klik op Bladeren... en selecteer het relatie bestand.
4. Klik op Upload file.. WebStock laat het ge-uploadde bestand zien bij Kies te importeren bestand
> Bestandsnaam.
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5.
6.
7.
8.

Vul 'customers' in bij Destination table (zonder quotes).
Vul 'number' in bij Unique name field.
Klik op Preview om te controleren of de data in de juiste kolommen terecht komt.
Klik op Import. Webstock laat nu de resultaten zien:
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10 Configuratie Android MC2200 / MC3300 WebStock
10.1 Configuratie scanner
1. Start de scanner en klik OK (Make yourself at home).
2. Verwijder alle niet te gebruiken icoontjes van het bureaublad
(vasthouden en naar boven slepen).
3. Ga naar Alle apps -> Datawedge.
4. Kies Profile0 (default).
5. Onder Keystroke output:
a. Verander de inter character delay naar 5 ms.
b. Verander onder Key event options -> Key event delay
naar 5 ms
c. Onder Basis data formatting:
i. prefix to data: *
ii. suffix to data: #
6. Ga naar Settings -> Wifi en meldt de scanner aan op het netwerk.
7. Open Chromium of Chrome
8. Ga naar webstock (bijv. demo.webstock.nl) en log in op uw eigen account.
9. In het startscherm van WebStock, klik op Settings (drie puntjes rechtsboven) en kies Add to
home screen.
10. Ga naar chrome://flags
11. Ga naar Settings (drie puntjes rechtsboven) -> find in page en zoek naar "Autoplay".
(Autoplay/Audioplay Policy). Deze optie is niet aanwezig in de meest recente Chrome versie
12. Kies No user gesture is required
13. Klik relaunch now. (Chrome wordt herstart.)
14. Zet in Chrome of Chromium Google Translate uit: Klik op Instellingen in het menu Settings, dan
onder Site Settings of Language, zet dan Translate uit.
15. Ga naar Android Settings -> Display Zet “Auto –rotate screen” uit.
16. Ga naar Android Settings -> Display Zet “Sleep” op 5 of 10 minuten.
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11 Webstock barcodes voor scanner van aantallen en
commando’s
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