Beschrijving S-Flex Barcode
--------------------------------------------------------------------------------------------------Versie 2.1 – januari 2014

Aan de slag
Het programma
S-Flex Barcode is een programma dat barcodes leest vanaf de scanner én verwerkt in SnelStart. U gebruikt
S-Flex Barcode om te bestellen, tellen of verkopen.

Vereisten
Om het programma S-Flex Barcode bruikbaar te maken, zijn de volgende zaken vereist:
o
o
o

SnelStart versie 10.72 of later
SnelStart Integratie (Gateway)
Barcodescanner Datalogic Memor

Installatie
Het installatiebestand kan worden gedownload vanaf het volgende adres:
http://download.sforsoftware.nl/SFlex/Barcode/SFlexBarcode_Setup.exe
Start het installatiebestand en volg de stappen om het programma te installeren.

Instellingen koppeling SnelStart
Onder de tab
kunt u S-Flex Barcode koppelen met uw SnelStart-administratie.
S-Flex Barcode zal alvast kijken naar de laatst geopende administratie in SnelStart, en de daarbij behorende
instellingen voor u invullen.

1.

Keuze MDB (Access) of SQL
Kies hier welk type administratie u gebruikt. U kunt dit terugvinden in de titelbalk van SnelStart.
Onderstaand een afbeelding van een MDB-administratie (de standaard):

Indien MDB ga verder bij 2, indien SQL ga verder bij 3.
2.

Indien MDB:
a. Administratiemap: kies de map waarin de administratie staat die u wilt koppelen. U doet dit
door op het knopje achter het veld te klikken.
b. Administratienaam: Selecteer de naam van de administratie uit de keuzelijst.

3.

Indien SQL:
a. SQL Server: klik op het pijltje aan de rechterkant op de beschikbare SQL servers weer te geven.
U kunt ook de naam van uw SQL server rechtstreeks invoeren in het veld.
b. Administratie: Als u een geldige SQL server hebt geselecteerd of ingevoerd, kunt u hier op het
pijltje klikken om de beschikbare databases op die server weer te geven. Ook hier kunt u eventueel
de naam van de administratie rechtstreeks in het veld invoeren.
c. Uw SQL-gebruikersnaam en –wachtwoord: het programma heeft leesrechten nodig op uw
SnelStart administratie. Hiervoor kunt u in SnelStart via menu Extra – Gebruikersbeheer een nieuwe
gebruiker aanmaken, met een sterk wachtwoord. Bijvoorbeeld gebruikersnaam = SFlex,
wachtwoord = EDI#Snel$tart$2013.
Bij deze gebruiker schakelt u het vinkje
in.
Geeft SnelStart een foutmelding bij het opslaan? Dan is vaak het wachtwoord niet complex/sterk genoeg.

4.

SnelStart Login
De gegevens waarmee in SnelStart wordt aangemeld om voorraadmutaties uit te voeren.
a. Gebruiker: dit is de naam van de SnelStart-gebruiker waardoor de voorraadmutaties worden
uitgevoerd. Deze gebruiker moet in SnelStart rechten hebben om voorraadmutaties uit te voeren.
Standaard staat hier Beheerder.
b. Wachtwoord: het wachtwoord van de hiervoor bedoelde SnelStart-gebruiker. Dit is het
wachtwoord dat u ook gebruikt om in te loggen in SnelStart.

5.

Algemeen
a. Verkoopsjabloon: hier kiest u de sjabloon die u gebruikt voor uw verkoopfacturen in SnelStart.
b. Inkoopsjabloon: hier kiest u de sjabloon die u gebruikt voor uw inkooporders in SnelStart.
c. Barcodeveld: het veld dat u gebruikt voor uw barcode. In veel gevallen zal dit het veld Artikelcode
zijn.

Controleer de koppeling
Klik op de knop
controleren.

om de ingegeven instellingen voor de koppeling met SnelStart te

Uw licentie activeren
Klik op de knop
achter Licentiehouder (rechtsonder in het scherm) om een (nieuw)
licentiebestand te kunnen inladen. Na het selecteren van een bestand verschijnt de naam van de licentiehouder
op de plaats waar Demolicentie staat.

Gebruik
Zet de barcodescanner Datalogic Memor aan, de barcodescanner heeft een duidelijk menu. Het submenu dat u
wilt gebruiken, bereikt u door op de titel te klikken óf het nummer in te toetsen.

1. Inkopen
Geef op de scanner aan dat u wilt bestellen door op ‘Inkopen’ te klikken of 1 te toetsen.
o
o
o

Voer het leveranciers- of ordernummer in. Dit kan ook een bestaand ordernummer zijn, bijvoorbeeld
als u producten toe wilt voegen aan een bestaande bestelling.
Scan het barcodenummer van het artikel dat u wilt bestellen. Het nummer handmatig invoeren kan
ook.
Voer het te bestellen aantal in.

Het scannen van de barcodenummers en het invoeren van het te bestellen aantal kunt u zo vaak herhalen als
nodig is. De scanner bewaart het ordernummer en rond de bestelling pas af wanneer u dit aangeeft. Gebruik
hiervoor de toets F2.
Wanneer u het leveranciers- of ordernummer tijdens het inkopen wilt wijzigen, gebruikt u de toets F1.
Verwerking
Ga in S-Flex Barcode naar de tab
Gebruik de knop

.
om de gegevens vanuit de scanner in te lezen.

In onderstaand scherm kunt u aangeven bij welke leverancier uw bestelling geplaatst moet worden.

Het resultaat in SnelStart:

Orders samenvoegen
Wanneer u een bestelling wilt toevoegen aan een bestaande bestelling, kunt u het ordernummer invoeren.
SnelStart zal beide bestellingen samenvoegen.

Het resultaat in SnelStart:

2. Tellen
o
o
o
o

Geef op de scanner aan dat u wilt tellen door op ‘Tellen’ te klikken of 2 te toetsen.
Voer het locatienummer in.
Scan het barcodenummer van het artikel dat u wilt tellen. Het nummer handmatig invoeren kan ook.
Voer het getelde aantal in.

Het scannen van de barcodenummers en het invoeren van het getelde aantal kunt u zo vaak herhalen als nodig
is. De telling wordt pas afgerond als u dit aangeeft. Gebruik hiervoor de toets F1.
Verwerking
Ga in S-Flex Barcode naar de tab
Gebruik de knop
Ga naar de tab

.
om de gegevens vanuit de scanner in te lezen.
om het resultaat van uw telling te zien.

In SnelStart wordt uw voorraad bijgewerkt aan de hand van deze voorraadtelling. Er worden aantallen bij- of
afgeboekt.
Het resultaat in SnelStart:

3. Sneltellen
Bij deze manier van tellen geeft u niet zelf de aantallen in, maar scant u ieder artikel apart.
o
o

Geef op de scanner aan dat u wilt sneltellen door op ‘Sneltellen’ te klikken of 3 te toetsen.
Scan de barcodenummers van de artikelen die u wilt tellen.

Het scannen van de barcodenummers kunt u zo vaak herhalen als nodig is. De telling wordt pas afgerond als u
dit aangeeft. Gebruik hiervoor de toets F1.
Verwerking
Ga in S-Flex Barcode naar de tab

.

Gebruik de knop
Ga naar de tab

om de gegevens vanuit de scanner in te lezen.
om het resultaat van uw telling te zien.

In SnelStart wordt uw voorraad bijgewerkt aan de hand van deze voorraadtelling. Er worden aantallen bij- of
afgeboekt.
Het resultaat in SnelStart:

4. Verkopen
o
o
o

Geef op de scanner aan dat u wilt verkopen door op ‘Verkopen’ te klikken of 4 te toetsen.
Scan het klant- of ordernummer. Het nummer handmatig invoeren kan ook.
Een bestaand ordernummer kan gebruikt worden wanneer er artikelen toegevoegd moeten worden aan
een bestaande order.
Voer het gewenste aantal in.

Het scannen van de barcodenummers en het invoeren van het te verkopen aantal kunt u zo vaak herhalen als
nodig is. De scanner bewaart het ordernummer en rond de order pas af wanneer u dit aangeeft. Gebruik hiervoor
de toets F2.
Wanneer u het leveranciers- of ordernummer tijdens het inkopen wilt wijzigen, gebruikt u de toets F1.
Verwerking
Ga in S-Flex Barcode naar de tab
Gebruik de knop

Ga naar de tab

.
om de gegevens vanuit de scanner in te lezen.

om het resultaat van uw telling te zien.

Het resultaat in SnelStart:

Orders samenvoegen
Wanneer u orderregels wilt toevoegen aan een bestaande bestel order, kunt u het ordernummer invoeren.
SnelStart zal beide bestellingen samenvoegen.

Ga naar de tab

Het resultaat in SnelStart:

om het resultaat van uw telling te zien.

