SOLIDUS AANMANINGEN

HANDBOEK

U heeft het programma gestart en komt op onderstaand scherm.

S-start
Na dit scherm krijgt u altijd een scherm met de gegevens van een van uw klanten en z’n
openstaande facturen.
De facturen die je gisteren verstuurde wil je niet op de aanmaning.
Om dat te voorkomen kun je de factuurdatums intoetsen.
Als er een reden is om een bepaalde klant een aanmaning te sturen, dan kies je de klant door de
F3=KLANT en toetst de factuurdatums in.
Als u op dit scherm niets invult en u drukt op de enter-toets, dan krijgt u alle openstaande
facturen op scherm.
FUNCTIETOETSEN
EINDE=ESC
F1=HANDBOEKJE
F3=KLANT
F5=SYSTEM

Verlaat het programma
Start dit handboek
Zoek op de bekende manier een klant
Instellen van de systeemgegevens
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U heeft op de F5=SYSTEM gedrukt en komt op onderstaand scherm.

s-system
Op dit scherm stel je in

Welk makro je standaard wilt gebruiken;
Of je standaard naar de tekstverwerker wilt of standaard
af wilt drukken (rechtstreeks naar de printer);
Welk lettertype je wilt gebruiken.
Wat de marges zijn…

Ook kun je op dit scherm de beschikbare makro’s maken of bewerken door op de
corresponderende knop te klikken.
Wat betreft het lettertype moeten wij toegeven dat de Arial 10 punten en de Lucida Console 10
punten helemaal getest zijn wat betreft de stand als je Standaard afdrukt op Bewerkt in de
tekstverwerker.
De andere lettertypen kunnen wat betreft Standaard of Bewerken qua stand fluctueren.
Dat moet u zelf testen. Wij vinden dat het aanmanigen-programma altijd in combinatie met
Bewerken gerbuikt moet worden. Je belt de klant, maakt afspraken betreffende de betaling en
legt dat direct vast in een brief. Dát was en is de gedachte achter dit programma.
Niet dat wij zelf ooit aan het toepassen van deze gedachte toe zijn gekomen, maar dat is een
andere zaak.
Als u op enter drukt keert u terug op het start-scherm.
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Op het start-scherm drukte u op de enter toets.

s-werk-1
Per klant bepalen we het aantal facturen en de gemiddelde ouderdom.
Omdat de brief beperkt is, hebben we het aantal facturen dat u op één brief kunt aanmanen
beperkt tot 15. Het zouden er maximaal 20 kunnen worden want er zijn er 20 voorzien, maar op
dit moment staat de grens op 15 facturen.
U kiest een factuur door de J onder het kopje MANEN. Tikt u hier een spatie of een N in, dan
wordt de factuur niet op de aanmaningsbrief afgedrukt.
Je moet facturen uit kunnen sluiten. Tenslotte heb je wel eens een factuur die door de klant
betwist wordt. Om over zo’n factuur dan een aanmaning te sturen? Dat moet je dus uit kunnen
sluiten.
FUNCTIETOETSEN
EINDE=ESC
F1=HANDBOEKJE
F2=SELECT
F4=SKIP
F5=AFDRUK
F7=VORIG
F8=VOLGEND

Terug naar het start-scherm
Start het ingebouwde handboekje
Terug naar het start-scherm
De opgeleverder klant wordt over geslagen
Maak een aanmaningsbrief
Geef het vorige scherm met facturen
Geef het volgende scherm met facturen
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U staat op het werkscherm en heeft nog drie knoppen beschikbaar in de rechterkolom.
FUNCTIETOETSEN

Maak een aanmaningsbrief. Hetzelfde als de F5=AFDRUK!

Start de internet-browser met de URL van de gekozen klant.
Mits deze in het klantenbestand ingetoetst staat, anders krijgt u uw startpagina.

Start uw e-mail-programma met als geadresseerde het e-mail-adres van de
contactpersoon van de klant.
Wij vinden dit een handige optie.
Als er geen e-mail-adres in de Parmol staat wordt deze keus afgekeurd.
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U heeft op de F5=AFDRUK of op het

HANDBOEK

-icoon gedrukt en krijgt onderstaand scherm.

s-werk-2
U heeft vijf mogelijke brieven/makro’s (zie pagina 2) en kan één van de vijf mogelijke makro’s
kiezen.
Als u Standaard afdrukt kunt u een aantal afdrukken intoetsen.
Als u in de tekstverwerking bewerkt, gaat het beheer van de brief over naar de tekstverwerker en
dient u in de tekstverwerker het aantal afdrukken nogmaals in te toetsen.
Op dit scherm kunt u alsnog beslissen om Standaard af te drukken of te bewerken.
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