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7.4.1.6 AANMAKEN ASCII-FILES VERKOOPFACTUREN
Dit programma laat toe de gemaakte facturen in digitaal formaat aan de klanten te leveren. Dit laat hun toe
rechtstreeks in hun eigen gegevens uw data in te lezen, en vermijdt op deze wijze heel wat werk.
U krijgt het volgende scherm bij aanroepen van het programma.
7.4.1.6

1
2
3
4
5
6
7

AANMAKEN ASCII-FILES VERKOOPF.

BEGINNEN IN JAAR-MAAND (JJMM).
BEGINNEN MET FACTUURNUMMER....
EINDIGEN IN JAAR-MAAND (JJMM).
EINDIGEN MET FACTUURNUMMER....
SELECTIE OP KLANTCODE.........
DIRECTORY VOOR ASCII-FILES....
EIGEN IDENTIFICATIE - LICENTIE

:
:
:
:
:
:
:

SERVITOUR DEMO

0102
401___
0107
439___
__________
D:\DATA_____________________________
1010

INDIEN O.K. TIK '#'........... : _
ENIGE GELDIGE ANTWOORDEN ZIJN: #,*,/
1. Beginnen met Jaar-Maand (JJMM) vraag de maand/jaar van het eerste factuur dat u in digitaal formaat
zou willen doorgeven.
2. Beginnen met factuurnummer zal de eerste factuur voorstellen die nog niet digitaal verwerkt werd.
 deze gegevens kan u, indien gewenst, overschrijven zodat het mogelijk is een tweede keer een
bestand aan te maken dat bijvoorbeeld niet kon verwerkt worden door de ontvanger.

3. Eindigen met Jaar-Maand (JJMM) en 4. eindigen met factuurnummer laten u toe de reeks facturen
te beperken die u op deze wijze zal doorgeven.
5. Selectie op klantcode : hiermee kan u een klant selecteren voor wie u een bestand wenst te maken. Het
is niet verplicht hier een klant te selecteren. Indien u dit leeg laat zal het systeem binnen de opgegeven
datum en factuurnummer grenzen zoeken naar alle klanten voor dewelke een dergelijk bestand moet
gemaakt worden. (**)
6. Directory voor ascii-files :Vervolgens vraagt het systeem waar u de betreffende gegevens zal schrijven,
op welke harde schijf, in welke directory (subdirectory).
7. Eigen identificatie - Licentie :De code die u vorige maal ingaf als identificatie wordt hier voorgesteld. U
kan deze wijzigen indien gewenst.
(**) In de klantenfiche van de klanten die via deze wijze een bestand wensen te ontvangen dient u de volgende
vraag in te vullen. Dit doet u via programma 1.1.1
37

ASCII-FILE VERKOOPFACT. (J,N). : J

Enkel voor de klanten bij wie deze vraag positief beantwoord staat kan een bestand gecreëerd worden.
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