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Overzicht oplossing 
 Microsoft Access 2010 database met Formulier- en VBA gestuurde voorkant 

 Aanmaken en wijzigen van klanten 

 Opstellen en exporteren van offertes 

 Picklijst beheren vanuit offerte 

 Boekingen overzetten vanaf een offerte 

 Aanmaken van activiteiten, producten en tarieven 

 Onderhouden van medewerkers 

 Uren en producten op projecten boeken 

 Interne uren boeken voor een complete urenverantwoording 

 Factuurgegevens van klanten verzamelen / completeren en opnemen in een factuurbatch 

 Factuurregels aanpassen 

 Factuurregels exporteren tot pdf-facturen 

 Rapportages (o.a. urenverantwooding, factuurgegevens per project en klant, 

kwartaalvergelijking) 

Access 
Het databaseprogramma access werkt met o.a. tabellen, formulieren, queries, rapporten en VBA-

programmeertaal. 

Typisch voor Access is dat meerdere gebruikers tegelijkertijd in de diverse onderdelen kunnen 

werken. Gebruikers openen de zogeheten client (voorkant) en via formulieren worden gegevens 

verwerkt in tabellen. Deze tabellen zijn in de registratie niet rechtstreeks toegankelijk, dit met 

oogpunt van beveiliging en data-consistentie. 

Elk database programma heeft te maken met zgn record-locking; een individueel record- 

bijvoorbeeld in klantgegevens – kan niet door meerdere gebruikers tegelijkertijd bewerkt worden. 

Gezien de aard van de gegevens en de werkwijze is de kans hierop zeer klein. 

Mocht dit wel gebeuren dan zal gebruiker #2 een melding krijgen dat de wijziging niet uitgevoerd 

kan worden. 
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Proces 

 

Startmenu 

 

De basisadministratie 
De basisadministratie voorziet in het onderhoud van alle basisonderdelen die nodig zijn voor het 

aanmaken van projecten en het boeken van uren en kosten. De basis dient altijd in orde te zijn 

alvorens projecten aan te maken of te gaan boeken: een nieuwe klant moet eerst bestaan, een 

activiteit moet eerst opgevoerd worden, een project moet eerst bestaan voordat men gaat boeken, 

etc. 

1. Klant aanmaken en onderhouden 
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Klanten worden aangemaakt en gewijzigd via de knop Klanten. 

 

 
Naam, Adres, Postcode, Plaats en Klantnummer en Status zijn verplichte velden om in te vullen.  

Met status Actief kan er direct geboekt worden op de klant. Wat in Aanhef tbv factuur gezet wordt 

komt terecht als de t.a.v. op de factuurbladen.  

Factuur via mail: aan deze keuze is momenteel nog geen functie verbonden. 

Bevestig met de   en de nieuwe klant is toegevoegd. 

Om een bestaande klant te wijzigen: open de “Zoek klant” keuzelijst en zoek door of (een deel van) 

het klantnummer in te tikken of (een deel van) de klantnaam. 
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Om het scherm te sluiten, gebruik . LET OP: wijzigingen die reeds gedaan zijn in velden zijn direct 

opgeslagen! 

2. Project aanmaken 

 

Uren en artikelen worden geboekt op een project. Een project hangt vervolgens weer aan een 

opdrachtgever en eventueel ook een eindklant. 

 

Het projectnummer is een combinatie van Jaar en volgnummer. Naast klantgegevens worden op het 

project een omschrijving en diverse referenties onderhouden. Optioneel kan een bestandsmap 

worden toegewezen waar bijv documenten, foto’s en tekeningen bewaard worden. 

Projectstatus kan evt op Gesloten gezet worden, er kan dan niet geboekt worden op het project. 

3. Wijzig projecten 
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Een bestaand project kan gekozen worden en de basisgegevens aangepast. Alle boekingen, 

factuurregels etc die al bestaan voor het project blijven onveranderd! 

4. Boekingen 

 

In het boekingsscherm worden – dagelijks, wekelijks – uren en artikelen opgevoerd die besteed en 

gebruikt zijn in de diverse projecten. Het boekingsscherm wordt gevuld per project en kan keer op 

keer opnieuw geopend worden waarmee nieuwe (boekings)regels kunnen worden toegevoegd. NA 

opslaan worden de regels toegevoegd aan het project. Zo kunnen langlopende projecten tussentijds 

worden bijgewerkt. 

 

In de header wordt eerst het project gekozen waarop geboekt wordt. Gezocht kan worden op zowel 

projectnummer als ordernummer (om die reden staan projecten dubbel in de lijst). Kies verder 

verplicht de datum waarop werkzaamheden zijn uitgevoerd. Voor de uren boekingen kunnen de 

werk-, rust- en reistijden opgegeven worden, deze worden standaard toegepast bij alle 

urenboekingen die hierna gemaakt worden. 

Klik daarna op  om de eerste boekingsregel te maken.  

 

Uitleg per veld: 
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 Omschrijving 

 
Kies in de lijst of tik de beginletters van artikelcode of omschrijving in om het juiste artikel te 

kiezen. Dit kan een product zijn of een uren-artikel 

 Werk- , rust en reistijden. De tijden worden overgenomen van de ingevulde header. 

 

  
Als een product gekozen wordt dan zijn de tijden niet van belang. Deze kleuren grijs en 

kunnen niet gewijzigd worden. Is het artikel een uren-artikel, dan kunnen de tijden indien 

nodig voor de (individuele!!) medewerker aangepast worden, bijvoorbeeld als een van de 

monteurs een half uur eerder stopt met werken. Het totaal aantal uren op de regel wordt 

vanzelf berekend en kan niet aangepast worden. 

 Aantal. Bij een urenboeking wordt dit aantal vanzelf gevuld. Vul bij producten dit aantal 

stuks zelf in 

 Tarief. Voor de combinatie van artikel en klant wordt eerst een tarief gezocht. Als dit niet 

bestaat, dan wordt een standaard-tarief (niet klantgebonden) voor het artikel gezocht. Als 

dit niet bestaat dan blijft het tarief leeg en dient het handmatig ingevuld te worden. 

Gevonden tarieven kunnen altijd aangepast worden voor de individuele regel. 

 Totaal. Altijd de som van aantal * tarief 

 Medewerker. Vul bij een urenboeking de medewerker in. Bij een productboeking is dit niet 

nodig en blijft het veld grijs. 

 Datum. Dit is de datum van de werkzaamheden die overgenomen is uit de header. Voor de 

individuele regel kan dit aangepast worden.  

Stel, er zijn op de 14e een stuk of 10 activiteiten uitgevoerd en op de 15e komen er nog 2 

dingen bij. Vul dan in de header de 14e in en voor de twee laatste regels de 15e.  

 Opmerkingen. Ruimte voor evt notities.  

  Hiermee wordt een volgende boekingsregel toegevoegd aan het scherm.  

Om een boekingsregel af te ronden zijn Artikel, aantal en tarief verplicht om in te vullen! 

 

Nadat alle boekingsregels zijn afgewerkt, kan het geheel worden opgeslagen met de save-knop. Kies 

de exit knop om het scherm te verlaten zonder opslaan. 
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5. Boekingen wijzigen 

 

 

Gemaakte boekingen kunnen teruggehaald worden. Kies het project en alle ingevoerde regels 

worden getoond, behalve regels die al gefactureerd zijn. 

Een regel kan aangepast worden (ander artikel, ander aantal, ander tarief) of in z’n geheel 

verwijderd worden. 

 

 

Facturatie 

1. Factureren J/N (van boeking naar factuurregel) 

Het factureren J/N toont alle (niet interne) boekingen waarvoor nog geen factuurregel is 

aangemaakt. De boekingen zijn gegroepeerd per klant en project inclusief het totaalbedrag voor die 

klant. 

Het klanttotaal is het totaal van de nog openstaande boekingen. Dit is dus niet noodzakelijkerwijs 

het totaal van alle boekingen, als er eerder voor het project al een aanmaak van factuurregels is 

gedaan. 

Middels de knoppen aan het eind van elk record kan een boeking op rood of groen gezet worden. 

Rood betekent: niet meenemen bij de eerstvolgende factuurbatch.  

Bovenin kan met de rode knop in 1x alle boekingen op rood gezet worden. Met de groene knop 

gebeurt dit andersom: alles wordt op groen gezet.  

 

Wijzigingen in of van een record worden direct verwerkt en hoeven niet apart opgeslagen te 

worden. Kies  om het scherm te verlaten 
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2. Factuurregels aanmaken 

 

Voor alle projecten die in FactuurJN op Groen zijn blijven staan, worden factuurregels gemaakt. Dit 

betekent dat: 

 De onderliggende boekingen worden gesloten. Deze zijn niet meer wijzigbaar 

 Factuurregels worden gemaakt (aparte tabel). Deze regels belanden uiteindelijk op een 

factuurbijlage en vormen tezamen de eerstvolgende factuur. 

 Een exportbestand (pdf) wordt gemaakt met alle regels die omgezet worden van boeking 

naar factuurregel 

3. Bekijk / wijzig factuurregels 

 

Als laatste stap voor de export van de definitieve facturen is het mogelijk om de individuele 

factuurregels te wijzigen. 

 

Kies in de keuzelijst de betreffende klantnaam. 

 

Per factuurregel kan een aanpassing worden gemaakt. Het bedrag kan gewijzigd worden en de hele 

factuurregel kan verwijderd worden. (dit betreft een verwijdering die niet ongedaan gemaakt kan 

worden!) 
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4. Facturen aanmaken en exporteren 

 

Aanmaken en exporteren van facturen gebeurt voor alle nog niet verwerkte factuurregels. Feitelijk 

maakt de registratie geen facturen. In plaats daarvan worden factuurregels op een rapport 

gegroepeerd en daarna worden de regels op verwerkt gezet. Dit kan slechts eenmalig gebeuren (wel 

is er een undo optie). 

Tijdens deze verwerking worden unieke, opeenvolgende factuurnummers toegekend. 

Een drietal bestandsoorten wordt vervolgens door Access aangemaakt: 

 

 Facturen. Te herkennen aan combi van factuurnr & klantnaam. Dit zijn de daadwerkelijke 

facturen, opgemaakt incl header, logo etc en gereed voor afdrukken of mailen als pdf 

bestand. 

 Specificaties. Te herkennen aan combi van specificatie & factuurnr & klantnaam. Dit zijn 

specificaties behorende bij de factuur in Excel formaat.  

 Excel Export lijst. In deze lijst staan alle factuurregels vermeld die bij de betreffende export 

zijn verwerkt tot facturen 

5. Laatste export ongedaan 

 
Mocht onverhoopt de export van de facturen niet goed gaan (bijvoorbeeld pdf bestanden kunnen 

niet worden opgeslagen), dan kan dit nog teruggedraaid worden. 

Dit proces kijkt naar de laatste verwerkingsdatum die er bestaat voor factuurregels. Vervolgens 

worden alle factuurregels met deze verwerkingsdatum op niet verwerkt teruggezet. De 

verwerkingsdatum wordt verwijderd en ook het factuurnummer (de nummering krijgt dan wel een 

gat). 

Let op: deze functie meerdere keren achter mekaar aanroepen betekent dat steeds meer facturen 

op niet verwerkt komen te staan, de laatste verwerkingsdatum komt immers steeds verder in het 

verleden te liggen. 



 

13 
 

6. Creditfactuur maken 

 

De creditfactuur werkt buiten de reguliere facturatie om, deze kan namelijk direct gemaakt worden 

zonder eerst een boeking te maken en zonder factuurbatch uit te voeren. Wel wordt de 

creditfactuur als normale factuurregel opgeslagen, zodat de credit meetelt in bijvoorbeeld 

omzetstatistiek. 

 

Kies klant en project. Geef het factuurnummer op waar de credit betrekking op heeft en geef het 

creditbedrag (ex btw) op. 

Hierna zal in de map Facturen > Credit de creditfactuur als pdf neergezet worden. Het 

factuurnummer is de volgende uit de oplopende reeks van (normale) factuurnummers, maar deze is 

nu voorzien van een “C”, dus “C1000456”. De regel is verder opgeslagen in de factuurregels. 

 

7. Factuur betaald Ja/nee 

 

De aangemaakte facturen zullen vroeg of laat betaalt moeten worden en om de voortgang hiervan in 

de gaten te houden kan – per factuur – de betaling bevestigd worden.  
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Offertes 
Offertes worden aangemaakt met een Offertenummer. Dit is een zelfde nummer als het 

projectnummer, maar dan voorafgegaan met een “O”. Offerte en Project maken gebruik van 

dezelfde volgnummering, dit om vanuit Offerte naar een Project over te kunnen gaan. 

Offertes bestaan uit: 

 Een header. Hierop staan oa de klantgegevens, de projectomschrijving, vaste/extra teksten 

 Clusters: bijvoorbeeld kamers of ruimtes.  

 Artikelen of Uren. Deze vallen onder een cluster 

 Opties. Dit is een cluster wat apart onderhouden kan worden en wat NIET meetelt in offerte 

bedragen. 

1. Dashboard 

 

Het Offerte Dashboard toont alle open offertes. Klik bovenin om ook de afgesloten offertes te tonen.  

Met  kan een nieuwe offerte gestart worden (zie verder) en met  kan de set vaste 

offerteteksten worden onderhouden in een apart scherm. 

Opties bij de bestaande offertes: 

 Open de bestaande Offerte voor onderhoud (zie verder) 

 De offerte wordt aangemaakt als PDF met een Excel bijlage. In de map Offertes wordt de 

offerte gemaakt als Offertenummer_Medewerker_Klant_EindKlant_datum_volgnummer. Als op 

eenzelfde dag de offerte nog een keer wordt aangemaakt, dan wordt het volgnummer met 1 

opgehoogd. Uitgangspunt is max 5x aanmaken voor 1 offerte per dag 
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 Offerte status. Na aanmaak offerte staat deze op groen. Door op de knop te klikken wordt 

deze oranje. LET OP: nog een keer klikken en de offerte krijgt status “gesloten” en deze verdwijnt uit 

de lijst (weer zichtbaar door ook gesloten offertes te tonen) 

 Maak project van Offerte. Als de deal binnen is dan kan vanuit hier het Project aangemaakt 

worden. Wat er gebeurt: 

 Project krijgt zelfde nummer als de offerte maar dan zonder de O 

 Klantgegevens worden overgenomen 

 Eindklant en plaats van de werkzaamheden worden overgenomen 

 Offertebedrag wordt bij het project opgeslagen 

 De Offerte wordt gesloten 

 Maak Picklijst. In de map Picklijsten wordt een PDF bestand met de picklijst neergezet. Hierop 

staan alle artikelen die geleverd moeten worden, zowel gegroepeerd per cluster als een totaal per 

artikel.  

2. Nieuwe Offerte maken 

Klik op  in het Offerte Dashboard en het Nieuwe Offerte scherm opent 

 

In te vullen velden zijn vergelijkbaar met die voor een nieuw Project. Na invulling opent het Offerte 

onderhoudsscherm. 
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3. Offerte onderhouden 

 

Linksboven verschijnen alle Header project gegevens en deze kunnen aangepast en/of uitgebreid 

worden. De 10 extra tekstregels kunnen uit vrij in te voeren teksten bestaan maar ook uit vast te 

kiezen teksten die onderhoud baar zijn. 

Aan de rechterzijde verschijnen alle clusters met daarbinnen de artikelen: 
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Bovenin kan met  een nieuw Cluster worden toegevoegd. Binnen een bestaand cluster kan met 

 het Cluster worden gewijzigd dmv toevoegen of verwijderen van artikelen. Met  wordt het 

gehele Cluster verwijderd. 

4. Cluster toevoegen of wijzigen 

Een nieuw Cluster kan worden toegevoegd via  op het Offerte onderhoud. 

 

Zowel een Cluster-naam als –omschrijving kan worden ingevuld. Wanneer als clusternaam Opties 

wordt gekozen dan herkent de administratie dit als een bijzonder cluster: de Opties verschijnen in 

een apart kader, zowel in het onderhoud als op de offerte PDF. Prijzen van de Opties tellen NIET mee 

in offertetotalen. 

Na keuze Clusternaam en klik op  kunnen artikelen toegevoegd worden.  

 

Kies artikel, leveren ja/nee en aantal. Als de prijs bekend is bij het Tarief-onderhoud dan komt deze 

vanzelf naar boven. Klik op  om een nieuwe regel toe te voegen. De prijs aan het eind van de 

regel is de inkoopprijs die bekend is bij het Artikel-onderhoud. 
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5. (sub)totalen en korting 

 

Per Cluster worden de volgende totalen getoond: 

 totale verkoopprijs. Dit is het totaal van aantallen artikelen/uren maal de bekende tarieven. 

Ontbreekt een tarief dan klopt uiteraard het cluster-totaal niet 

 het marge totaal. Dit is het totaal van aantallen artikelen/uren maal de bekende 

verkoopprijs minus inkoopprijs 

Ontbreekt een inkoopprijs dan klopt uiteraard het cluster-totaal niet 

 De Marge als percentage (marge gedeeld door verkoop) 

Bovenaan het Offerte onderhoud is het totaal van de hele offerte zichtbaar. Wanneer in de 

Offerteheader een korting percentage is ingegeven, wordt ook het bedrag en de marge na korting 

berekend en getoond. De korting geldt niet voor uren! 

6. Picklijsten voor Project 
 

Nadat een offerte is omgezet naar een project, is het mogeijk om een picklijst voor in het magaijn 

aan te maken voor het betreffende project. 
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Haal het betreffende project op uit de keuzelijst. Per offerteregel kan gekozen worden of deze op de 

picklijst moet verschijnen. Ook kan van elke regel het aantal aangepast worden. 

Via de print-knop wordt een pdf gemaakt met daarop alle te picken artikelen en hun plaats in het 

magazijn. Pdf komt in de map Picklijsten terecht. 

7. Offerteregels doorzetten als boekingen 

 

In veel gevallen zullen boekingen veel lijken op hun oorpspronkelijke offerteregels en om die reden 

is de optie toegevoegd om oorspronkelijke offerteregels door te zetten als boekingen, wat sneller 

kan gaan dan handmatig boekingen aanaken. 

LET OP: Deze optie is beperkt tot materiaal, omdat voor uren veel meer details nodig zijn dan in de 

offerte is opgenomen (van/tot/tust/reis en medewerker) 

Uiteraard is dit alleen beschikbaar voor projecten die ooit als offerte begonnen zijn. 
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Kies project en de datum waarop het materiaal geleverd is. Hierna verschijnen de materiaalregels uit 

de offerte. Aantallen zijn evenuteel aangepast tijdens de picking. Per regel kan aantal en tarief 

aangepast worden en per regel kan gekozen worden of deze als boeking mee moet. 

Na opslaan wordt een volwaardige boekingsregel aangemaakt per artikel. Via Wijzig boeking of Alle 

Boekingen kunnen deze regels waar nodig ingezien worden. 

Voorraden 
De voorraadmodule in de admininstratie heeft als doel een goede administratieve vororaad bij te 

houden en op tijd nieuwe voorraad te bestellen. 

Voorraden kunnen administratief gezien om 3 redenen wijzigen: 

 Ontvangsten van nieuwe voorraad 

 Leveren via een opdracht dmv een boeking 

 Correctie van de voorraad, bijvoorbeeld door een telling 

De voorraadadmininstratie houdt een tweetal zaken bij: 

 Voorraad per batch. Een batch staat gelijk aan de ontvangst van 1 artikel. Er is voor gekozen 

de voorraad per batch bij te houden ivm de mogelijk verschillende inkoopprijzen. Een artikel 

kan dus een voorraad hebben die uit meerdere oorspronkelijke batches bestaat. De batches 

worden bijgewerkt obv FIFO (First In First Out), de oudste batch wordt dus altijd eerst 

afgeboekt. 

 Voorraad transacties. Van elke wijziging – ontvangst, boeking, correctie – wordt een 

transactie gemaakt en opgeslagen. Zo ook bij het corrigeren of verwijderen van een gedane 

boeking. Zo ontstaat een compleet overzicht van wat er met de voorraad gebeurt. 

1. Voorraad Ontvangen 

 

Inkooporders die worden afgeleverd doen de voorraad stijgen en dit kan de administratie in door de 

ontvangst in te boeken. 

 

Kies de leverancier (optioneel), een inkooporder (ook optie) en de datum van ontvangst (verplicht) 

en klik op  

Hierna verschijnen de artikelen; de artikelen van de gekozen leverancier (bij geen leverancier alle 

artikelen). 
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Kies artikel en vul het ontvangen aantal en de stuksprijs in. Als er voor 1 bepaald project is ingekocht 

vul dan het projectnr ook in. Klik op  voor het volgende artikel etc en sla op met de save-knop. 

Voorraden worden opgehoogd en ontvangst-transacties  aangemaakt. 

2. Voorraad tijdens boekingen 

 

Wanneer artikelen opgevoerd worden in een boeking, dan zal de administratie het gekozen aantal 

automatisch van de voorraad afhalen. Als dit niet de bedoeling is – bijvoorbeeld omdat materiaal 

niet uit de voorraad komt – zet dan het vinkje “Voorraad” uit in de betreffende boekingsregel, 

voordat je de boeking opslaat. 

Bij het wijzigen van een bestaande boeking kan ook gekozen worden om de voorraad bij te werken: 

 

Na aanpassen aantal: klik op  om de voorraad te corrigeren. Bijvoorbeeld:  

 Boeking was 15 stuks  

 Boeking wordt aangepast naar 13 stuks 

 Dit betekent in feite dat er 2 stuks minder uit de voorraad zijn gegaan 

 De voorraad wordt met 2 stuks opgehoogd 

Bij het verwijderen van een hele boekingsregel wordt gevraagd of de voorraad bijgewerkt moet 

worden: 
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Indien “Ja” dan zal het geboekte aantal stuks opnieuw toegevoegd worden aan de voorraad. 

  



 

23 
 

3. Voorraad overzicht en correcties 

 

 

Standaard worden alleen de artikelen met voorraad getoond. Om alle artikelen te zien: vink “Toon 

artikelen zonder voorraad” aan. 

Per artikel wordt de totale voorraad getoond, “totaal” als in over de verschillende batches heen. De 

voorraad kleurt rood als die lager is dan het opgegeven bestelniveau. 

Klik op de voorraadstand om meer details te zien: 

 

Rechts verschijnt de voorraad per Batch. De huidige voorraad word getoond, de datum van 

binnenkomst en de stuksprijs van de ontvangst.  

De voorraad kan hier gecorrigeerd worden: vul aantal in, eventuele reden en sla de regel op met 

 

Rechtsonder staan in aflopende datum (de laatste bovenaan) alle transacties op de voorraad van het 

gekozen artikel. 
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Type transacties: 

 O = Ontvangst 

 B = Boeking 

 BC = Boeking correctie 

 C = Correctie van voorraad 

4. Rapporten 

 

Met het Besteladvies kan een PDF gemaakt worden die per leverancier een A4 geeft met alle 

artikelen die besteld moeten worden. Als een artikel een voorraad heeft die lager ligt dan het 

besteladvies dan wordt het artikel meegenomen in het advies. 

De telling is om een voorraadtelling te organiseren in het magazijn. Per kast, stelling, plank en bak 

kan met de tellijst de voorraad nagelopen worden. 

Beide rapporten worden in de Rapportage map opgeslagen. 

 

Onderhoud artikelen en tarieven 

1. Artikelen uploaden 

 

Via een Excel template kunnen grote aantallen artikelen tegelijk in de administratie worden 

opgenomen. 

Format van de template: 
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Het bestand dient “ArtikelUpload” te heten en in dezelfde map te staan als de projectadministratie. 

Na de upload wordt het bestand hernoemd naar ArtikelUpload-datum-tijdstip. 

De upload: 

 Voegt nieuwe artikelen toe als deze nog niet voorkwamen en nu op de lijst staan 

 Past artikelen aan (prijs, omschrijving…) als deze wel al voorkwamen 

 Verwijdert geen artikelen 

2. Artikelen handmatig wijzigen 

 

 

Alle geuploade artikelen kunnen ook handmatig gewijzigd of verwijderd worden. 

3. Tarieven uploaden 

 

Via een Excel template kunnen tarieven per klant en per staffel in de administratie worden 

opgenomen. 

Format van de template: 

 

Het artikelnummer dient in de administratie te bestaan. Het klantnummer dient te corresponderen 

met klantnummers in de administratie. 

Per artikel / klant kunnen er staffels gemaakt worden (bijv 1-50, 51-150, 151-300…). Deze mogen 

mekaar niet overlappen. Als er geen staffel is (vaste eenheidsprijs), hanteer dan 1 t/m 99999. 

4. Tarieven aanpassen 
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Na het kiezen van een klant kan voor deze klant de bestaande lijst van tarieven aangepast worden of 

regels kunnen worden verwijderd. 

Let op: een nieuwe upload van de template kan wijzigingen evt weer overschrijven of ongedaan 

maken! 
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Beheer 

1. Onderhoud medewerkers 

 

Medewerkers dienen eerst opgezet te worden alvorens ze in de registratie gebruikt kunnen worden. 

Extra gegevens worden hier ook onderhouden. 

Een medewerker kan hier verwijderd worden. Dit heeft geen gevolgen voor alle bestaande 

boekingen. 

 

Het medewerker scherm is voorzien van een wachtwoord 

 

2. Factuurnummering 

 

Tijdens de factuur-aanmaak en export worden factuurnummers toegekend. Access pakt steeds het 

eerstvolgende nummer wat in een tabel vastligt. 

 

Het laatst gebruikte nummer zal voor de eerstvolgende factuur opgehoogd worden met 1. Dit 

nummer kan aangepast worden, zowel naar boven als naar beneden. Uiteraard is het zaak om 

dubbele factuurnummers te voorkomen. 

Om met een nieuwe serie te beginnen kan Begin bij worden aangepast. Bijvoorbeeld 140000 bij 

aanvang van 2014. 
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Rapportages 
Access kent een weinig flexibele rapportage oplossing. Gekozen is voor het koppelen van Access 

queris en tabellen aan een rapportage in Excel. De rapportage daar werkt met behulp van 

draaitabellen en deze worden rechtstreeks bijgewerkt met de laatste data uit de administratie. 

1. Uren per medewerker 

 

Biedt links de uren gewerkt vs reis vs rust en te betalen per medewerker, uitgesplitst naar Flex en 

Vast.  

Rechts de uren gewerkt vs reis vs rust en te betalen per klant, uitgesplitst naar de verschillende 

relaties per klant. 

Met de knoppen in het midden kan gefilterd worden, bijvoorbeed naar periode of week. 

1. Omzet 

 

Biedt links per klant per maand een overzicht van omzet in materiaal en omzet in uren. Per klant kan 

evt de opdracht gezien worden. Rechts uitsplitsingen naar materiaal en uren per klant en wat nog 

niet ontvangen is. Beide kunnen gefilterd worden voor een specieke periode (maand). 
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