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Werken met Voorraad module: 

Hoe schapstickers afdrukken via mutatie-bestand met artikelen waar de voorraad op JA staan: 
 
1)   We gaan naar menu keuze afdrukken etiketten keuze 2 

Schapstikkers (mutaties) (zie voorbeeld) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)   Na bevestiging van deze keuze middels de enter toets, kiezen 

we voor ’op volgorde van’Artikelnummer  gevolgd door de 
‘enter’ toets. 

 
Hier verkrijgen we de keuze van nummer t/m nummer.  
U geeft bij de invoer keuze ’van Artikelnummer….’ De 
‘enter’ toets 

 
 
 
 
3)   Nu kunnen we een filter maken die gaat kijken of het een 

voorraad artikel is? Dit filter behoeven we maar één keer te 
programmeren en hierna te bewaren. 

 
Aanmaken filter (dit is slechts één keer nodig)  
 
Maak uw keuze middels de functie toets ‘F8’ voor condities 

 
4)   Kies voor ’Maak nieuw filter’ functie toets ‘F2’ 
 
 
 
 

Het scherm verspringt waarbij we bij ’Velden ARTIKEL’ 
middels de pijl toets naar beneden (↓) gaan naar de optie met  
VOORR_ART  L  1 gevolgd door de ‘enter’ toets.  
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Hierna verschijnt de vraag?  
 
VOORR_ART is  JA/TRUE    NEE/FALSE    (voorkeuze staat 
op JA/TRUE) 
Dit wordt met de ‘enter’ toets bevestigd. 
 
U ziet nu dat het venster ’CONDITIE’ gevuld is met 
VOORR_ART. Tevens is er een venster bij gekomen t.b.v. 
eventuele extra afvragen. Wij gaan naar de optie  <KLAAR> 
welke gevolgd wordt door de enter toets. 

 
 
 
 
5)    Nu gaan we het gemaakte filter opslaan zodat deze de eerst 

volgende keer snel kunnen opgeroepen kan worden. 
We kiezen voor ’Opslaan filter’ functie toets ‘F9’.  
 
Bij beschijving voor dit filter geven we: 
Alleen schapstickers printen als voorraad is JA   
gevolgd door de enter toets. 

 
 
 
6)   Middels de eXit toets of de Esc-toets verlaten we het filter programma. 

Nu geven we bij ’t/m Artikelennummer ….’ als laatste nog de ‘enter’ toets 
De wijs zich zelf.  

 
TIP!.  U  kunt ook kijken in de on-line help van LC-DETAS middels de functie toets F1 
 
Gebruik maken van een bestaan filter: 
 
We volgen procedure 1 t/m 3 
 
Nu maken we de keuze middels functie toets F5 ’gebruik maken van 
een bestaand filter. 
 
Kies één van de bestaande filters, middels de pijl toetsen ↓↑ kunt u 
eventueel heen en weer wandelen tussen de gemaakte filters welke na 
juiste keuze gevolgd wordt door de enter toets. 
 
Als laatste volgt u keuze 6. 
 

 


