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Toelichting
Lengte van de basis velden zijn benoemd
Weekomzet / Huur is vermeld
Type veld Barcode is uitgebreid met UPC A
Uitbreiding hoofdstuk diensten.
EAN13 barcode & Basis import & Printer installatie opmerking +
Toevoegen Hoofdstuk diensten
Toevoeging Dagomzet
Wijzigingen printwizard (release 1.8.2.4)
Aanpassen Inloggen in Beeyond / printscreen “iFrame”
Toevoeging Excel import.
Etiketten layout is gewijzigd.
Toevoeging Extra omschrijving etiket, veld was niet aanwezig in
Beeyond, maar wel in Intranet t.b.v. etiket.
Toevoeging Artikelkorting Fase 1. Aanbiedingsprijs voor een
bepaalde periode.
Aanpassing Hoe is een artikel opgebouwd
Artikelnummer Lotus Notes vervangen door Oud artikelnummer.
Beschrijving van werking timestamp bij ‘Bijzonderheden’
Beschrijving tabblad inkoop in het artikel.
ID’s van velden toegevoegd in de FAQ: hoe is een artikel
opgebouwd
Enkele wijzigingen in de aanwezige velden in Beeyond
Overzicht artikelgroepen toegevoegd
Beschrijving printen etiketten/labels toegevoegd
Wijziging bulk edit
Reviewen relevante informatie
Beschrijving aangepast obv uitbreiding van Artikelgroep niveaus
Beschrijving aangepast en uitgebreid met webshop proces
Toevoeging FAQ: Set artikel
Initiële versie
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Inleiding
Deze handleiding is bedoeld voor deelnemers van Loods 5 en is gebaseerd op het gebruik van Beeyond
in Internet Explorer. Chrome, Firefox en Safari zijn ook ondersteund echter kunnen anders reageren als
hieronder aangegeven.

Inloggen in Beeyond
Voer de volgende stappen uit om in te loggen in Beeyond:
• Ga naar de website https://portal.beeyond.nl
• Geef in het veld username je gebruikersnaam in.
• Vul bij password het bijbehorende wachtwoord in.
• Klik dan op ‘Sign in’.

•

Na het inloggen kan onderstaande melding verschijnen.

•

Na het gebruik van de knop “Alle inhoud weergeven” zal er een iFrame getoond worden welke
de “Loods 5 – berichten” pagina weergeeft. U bent dan ingelogd in Beeyond.
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Gebruikershandleiding Beeyond
De uitgebreide gebruikershandleiding van Beeyond is te benaderen via de volgende URL:
http://help.beeyond.nl/
Vanuit Beeyond is deze pagina ook te openen. Dit kan door linksonder op het vraagteken icoontje te
klikken.

Let wel op dat in deze uitgebreide handleiding ook functionaliteiten beschreven zijn die vanwege de
afgeschermde rechten niet voor u toegankelijk zijn. Daarom wordt aangeraden om vooral deze
handleiding als basis te gebruiken voor het werken in Beeyond.
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Artikelonderhoud
Deze sectie beschrijft het onderhoud van de artikelgegevens in Beeyond. Achtereenvolgens wordt het
toevoegen, wijzigen, zoeken en in bulk wijzigen van artikelgegevens behandeld.
Toevoegen van een artikel
Ga voor het aanmaken van een artikel naar Gegevens, Entiteiten en open vervolgens de entiteit ‘Artikel’.
Dit kan door erop te dubbelklikken, of door de entiteit ‘Artikel’ te selecteren en op het icoontje
(Bekijken) te klikken.

Let op:
Door op het icoontje (Opzoektabellen tonen / verbergen) te klikken worden alleen de relevante
tabellen weergegeven. Opzoektabellen worden dan onzichtbaar gemaakt. Door nogmaals op
te
klikken worden weer alle tabellen weergegeven.

Nadat de artikel entiteit is geopend wordt een overzicht weergegeven van de artikelen waar u rechten
toe heeft.
Door rechtsboven op het icoontje
(Kolom inklappen) te klikken is het mogelijk de kolomindeling van
het overzicht naar wens in te delen. Aan te raden is om alleen de belangrijkste kolommen zichtbaar te
maken. De reden hiervoor is dat de performance verslechterd zodra er meer kolommen worden
geactiveerd.

De geadviseerde kolomindeling ziet u hier weergegeven. Desgewenst
kunt u met de pijltjes (links / recht) kolommen toevoegen of verwijderen.
Met de pijltjes (boven / onder) kunt u de volgorde waarin de kolommen
worden weergegeven aanpassen naar de door u gewenste volgorde.

Klik op het icoontje

Ook het aantal rijen dat in het scherm wordt weergegeven is van
invloed op de performance van de applicatie. Er kan gekozen worden
tussen 5, 10, 25, 50 en 100 rijen. Ons advies is om hier te kiezen voor
max 25 rijen.
(Toevoegen) om een artikel toe te voegen.
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Vul dan de artikelgegevens in.

In Beeyond wordt ieder artikel voorzien van een nieuwe inhouse Barcode, waarbij de barcode dus niet
overgenomen wordt vanuit Lotus Notes. Deze barcode wordt overigens wel meegenomen naar Beeyond.
Dit is zichtbaar in het veld ‘Oud Artikelnummer’. Het is belangrijk om te weten dat de inhouse Barcode
mede wordt bepaald door de geselecteerde deelnemer. Het is dus belangrijk dat, indien u meerdere
deelnemers beheert, hier de juiste selecteert.
Na het opslaan is het niet meer mogelijk de deelnemer van een artikel te wijzigen.
Op het tabblad ‘Basis’ is het veld ‘EAN13 Barcode’ aanwezig. Na het ingeven van de barcode en het
opslaan van het artikel wordt automatisch een controle gedaan of de ingeven barcode niet al bestaat bij
een ander artikel.
Indien de barcode al bij u of bij een andere deelnemer in gebruik is verschijnt er een melding. De
barcode kan dan dus niet bij dit artikel worden toegevoegd. In dit geval dient u als deelnemer deze
artikelen te stickeren om ze correct scanbaar te maken.

Op het tabblad ‘Specificaties’ staan diversen beschikbare opties weergegeven. Let wel, niet bij elk artikel
zijn alle opties van toepassing c.q. vereist. Zie de faq. ‘Hoe is een artikel opgebouwd’ met uitleg van de
specifieke velden.
Bij het veld bijzonderheden is achter dit veld ook een plus aanwezig. Door op dit icoontje te klikken wordt
een timestamp in het betreffende veld toegevoegd. Hierdoor kan een log bijgehouden worden zodat
direct duidelijk is wat er is toegevoegd, wanneer, en door wie.
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Het tabblad ‘Inkoop’ bevat gegevens voor een additionele koppeling met het ERP systeem. Indien u
hiervan gebruik wil maken dient contact opgenomen te worden met Loods 5.
Een beschrijving van alle gebruikte attributen kunt u terugvinden bij de FAQ ‘Hoe is een artikel
opgebouwd’. Daarna kunt u het artikel daadwerkelijk toevoegen door dit op te slaan.
Opslaan

U blijft actief in het geopende artikel.

Opslaan & nieuw

Het artikel wordt opgeslagen, en er wordt direct een nieuw scherm
geopend om een nieuw artikel aan te maken.
Het artikel wordt opgeslagen, en het scherm wordt gesloten.

Opslaan & sluiten

Toevoegen van artikelen middels Excel import (Optioneel)
Er kan de behoefte ontstaan om meerdere artikelen in Beeyond te importeren. Op dit moment is dit geen
geautomatiseerd proces echter kan dit op verzoek door Abacus worden uitgevoerd. Hiervoor dient u het
“Basis Import bestand” te downloaden van de startpagina binnen Beeyond, deze zo volledig mogelijk te
vullen met (“platte”) tekst en te mailen naar support@beeyond.nl. Wij zullen dan ons best doen deze
binnen 2 werkdagen te importeren.
Mocht u vragen hebben m.b.t de Excel import dan kunt u zich wenden tot uw contact persoon binnen
Loods 5.
Opmerking: Aan deze import zitten kosten verbonden zie hoofdstuk “Diensten” voor meer informatie.
Wijzigen van een artikel
Ga voor het wijzigen van een artikel naar Gegevens, Entiteiten en open vervolgens de entiteit ‘Artikel’.
Vervolgens wordt een overzicht weergegeven van de artikelen waar u rechten op hebt. Dubbelklik op het
artikel dat aangepast dient te worden, of selecteer het artikel en klik op het icoontje
om het artikel te
openen.
Klik in het artikel op het knopje

(Wijzigen).
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Pas vervolgens de gewenste gegevens aan en klik op een van de volgende icoontjes:
Opslaan

U blijft actief in het geopende artikel.

Opslaan & nieuw

Het artikel wordt opgeslagen, en er wordt direct een nieuw scherm
geopend om een nieuw artikel aan te maken.
Het artikel wordt opgeslagen, en het scherm wordt gesloten.

Opslaan & sluiten

Filteren / zoeken van artikelen
In het overzicht van de artikelen kan eenvoudig gefilterd worden op artikelen. Dit kan door in de grijze
balk net onder de kolomtitel te typen. In onderstaand voorbeeld is gefilterd op ‘omschrijving’ waarin ‘usb’
voorkomt en op ‘Artikelgroep’ met het woord ‘bloem’.

Uitzondering op het typen van de gegevens zijn de volgende soorten velden:
1. Boolean velden (zoals bijvoorbeeld ‘Actief’)
Een boolean veld is een veld dat aan- of uitgevinkt kan worden. Een voorbeeld hiervan is het
veld ‘Actief’ op het tabblad basis van een artikel. Indien het veld is aangevinkt betekend dat in dit
voorbeeld dat het artikel actief is.
In het overzicht kan via het pijltje gefilterd worden op de waarden ‘Waar’ en ‘Onwaar’.
‘Waar’ betekend dat het veld is aangevinkt. Zie ook onderstaande afbeelding ter illustratie
waarbij gefilterd wordt op het veld ‘Actief’.

2. Datum velden
Bij datumvelden zijn verschillende filtermogelijkheden beschikbaar. Klik daartoe op het pijltje bij
een datumveld, in onderstaand voorbeeld is dit het veld ‘Wijzigingsdatum’.

De verschillende mogelijkheden zijn:
• Periode: selecteer hierin een van en een t/m datum. In het voorbeeld worden dan de
artikelen zichtbaar waarbij de datum in de geselecteerde periode ligt.
• Datum: indien voor datum gekozen is, kan gefilterd worden op 1 specifieke datum.
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•

Systeemdatum: de optie Systeemdatum maakt het mogelijk om te filteren op een aantal
dagen voor of na de huidige dag. Daarbij worden artikelen opgehaald waarbij de datum
vanaf 10 dagen geleden is ingevuld.

Naast het eenvoudige filter is het ook mogelijk om geavanceerde filters te gebruiken. Ga daarvoor naar
het menupad Gegevens, Filters. De filters die in dit scherm zijn weergegeven worden centraal
onderhouden en zijn niet aan te passen. Ook is het niet mogelijk zelf een geavanceerd filter toe te
voegen of te verwijderen.

Het openen van een geavanceerd filter kan door erop te dubbelklikken, of door deze te selecteren en op
het icoontje
te klikken.
Naast het openen van een ‘Geavanceerd filter’ via het menupad Gegevens, Filters is het ook mogelijk
om direct via de artikelentiteit een geavanceerd filter te openen. Tevens kan een geavanceerd filter
zichtbaar worden gemaakt met ‘Tonen geavanceerd filter’ of ‘Verbergen geavanceerd filter’.

Door op het icoontje
(Zoekopdracht opruimen) te klikken worden alle filters verwijderd, en worden
weer alle artikelen weergegeven.
Bulk wijzigen
Het in bulk wijzigen van gegevens kan door de volgende stappen te doorlopen:
Stap 1: Selecteer entiteiten
Ga naar Gegevens, Entiteiten, en open de Artikel entiteit. Selecteer vervolgens de entiteiten die
aangepast dienen te worden. Via de Ctrl en Shift toets kunnen eenvoudig meerdere entiteiten
geselecteerd worden. Door de Ctrl toets ingedrukt te houden kunnen afzonderlijke regels eenvoudig
geselecteerd worden. Met de Shift toets is het eenvoudig om een reeks entiteiten te selecteren. Klik
daartoe op de eerste regel, houdt Shift ingedrukt en klik dan op de laatste regel van de entiteiten die
aangepast dienen te worden.
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Een tweede manier is het wijzigen van gegevens aan de hand van filters. Dat kan door onder een
kolomtitel een bepaalde term in te geven. Zie onderstaande afbeelding ter illustratie waarbij gefilterd
wordt op 'boek'.

Let op dat er maximaal 5.000 artikelen aangepast kunnen worden via de bulk wijzigingen wizard. Indien
meer artikelen aangepast moeten worden dienen er verschillende bulk acties uitgevoerd te worden.
Stap 2: Start bulk wijzigingen wizard
Nadat de gewenste entiteiten geselecteerd zijn kan de Bulk wijzigingen wizard gestart worden. Dat kan
door op het icoontje
entiteit geopend is.

(Bulk wijzigingen) te klikken. Dit icoontje is zichtbaar in de werkbalk nadat een

Nadat de wizard gestart is wordt eerst een kort overzicht gegeven.
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Dit overzicht kan gebruikt worden om te controleren of de juiste gegevens aangepast worden. In dit
overzicht is zichtbaar:
• Het aantal entiteiten dat gewijzigd wordt.
• De naam van de entiteit van waaruit de wizard gestart is.
• De datum dat de actie uitgevoerd wordt in UTC tijd. Dit is een standaard gecoördineerde
wereldtijd. Let op dat dit dus niet de Nederlandse tijd betreft.
• De naam van de medewerker die de actie uitvoert.
• De eventueel gebruikte filters.
Boven in het scherm is zichtbaar in welke stap van de wizard men zich bevindt. In bovenstaande
afbeelding is dit de stap 'Overzicht'.
Navigeren door de wizard is mogelijk met behulp van de navigatiebalk onder in het scherm.
Onderstaande tabel geeft de betekenis van de verschillende acties weer.

Keuze

Omschrijving

Annuleren

De wizard wordt afgesloten. De wijzigingen worden niet doorgevoerd.

Vorige

Ga naar de vorige stap in de wizard.

Volgende

Ga naar de volgende stap in de wizard.

Aanmaken taak

Start de ingevoerde bulkwijziging.

Stap 3: Selecteer de gewenste actie

Nadat het overzicht is gecontroleerd kan op volgende worden geklikt, waarna de gewenste actie
geselecteerd kan worden die je wilt uitvoeren. Bij Loods 5 is alleen de actie ‘Attribuut waardes
aanpassen’ beschikbaar. Dit ziet er als volgt uit:
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Stap 4: Wijzig de gegevens
Het wijzigen van een attribuut via de wizard kan door het betreffende attribuut aan te vinken. Selecteer
vervolgens achter het veld de waarde die ingevuld dient te worden. Het is mogelijk om meer dan één
veld tegelijkertijd te wijzigen. In onderstaand voorbeeld worden de velden artikelgroep en BTW gewijzigd.

Gegevens kunnen ook gewijzigd worden via de zogenoemde BEL functionaliteit. (BEL staat voor
Beeyond Expressie Lauguage)
Onderstaand zijn de volgende voorbeelden uitgewerkt:
• Voorbeeld 1: De omschrijving van artikelen vooraf gaan door het kenmerk ‘Zwart’
• Voorbeeld 2: Verkoopprijs verhogen met 3%
• Voorbeeld 3: Verkoopprijs verlagen met 20%
• Voorbeeld 4: Velden samenvoegen
Bij het ingeven van de expressies dienen de attribuut ID’s ingegeven te worden. Een overzicht van de
ID’s is uitgewerkt in de FAQ: Hoe is een artikel opgebouwd.
Voorbeeld 1 BEL functie – Omschrijving voorafgaan door het kenmerk ‘Zwart’
•

Vink het veld ‘Omschrijving’ aan en klik op

•

Vul dan de volgende expressie in:

.

|ITEM_NAME| betreft de databasenaam van het betreffende veld. Deze veldnaam ziet u ook
terugkomen in het overzicht van de velden die gewijzigd kunnen worden.

Voorbeeld 2 BEL functie – Verkoopprijs verhogen met 3%
•

Vink het veld ‘Verkoopprijs incl. btw’ aan en klik op

•

Vul dan de volgende expressie in:

.
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|ITEM_SALESPRICE| betreft de databasenaam van het betreffende veld. Deze veldnaam ziet u
ook terugkomen in het overzicht van de velden die gewijzigd kunnen worden. Let op dat voor het
decimaalteken een punt gebruikt wordt en geen komma.
Voorbeeld 3 BEL functie – Verkoopprijs verlagen met 20%
•

Vink het veld ‘Verkoopprijs incl. btw’ aan en klik op

•

Vul dan de volgende expressie in:

.

|ITEM_SALESPRICE| betreft de databasenaam van het betreffende veld. Deze veldnaam ziet u
ook terugkomen in het overzicht van de velden die gewijzigd kunnen worden. Let op dat voor het
decimaalteken een punt gebruikt wordt en geen komma.

Voorbeeld 4 BEL functie – Velden samenvoegen
In onderstaand voorbeeld worden de velden ‘Omschrijving’ en ‘Gewicht in kilogrammen’
samengevoegd in het veld ‘Bijzonderheden’. Tussen beide velden wordt een spatie toegevoegd.
•

Vink het veld ‘Bijzonderheden’ aan en klik op

•

Vul dan de volgende expressie in:

.

|ITEM_NAME| en |ITEM_WEIGHT| zijn in dit geval de databasenamen van de betreffende
velden. Deze veldnaam ziet u ook terugkomen in het overzicht van de velden aan het einde van
deze handleiding. Tussen de + tekens staat een spatie. Hierin kunnen ook andere koppeltekens
worden toegevoegd, zoals een -. Dit ziet er dan als volgt uit:

Stap 5: Overzicht
In de laatste stap kan gecontroleerd worden of de wijzigingen die doorgevoerd moeten worden juist zijn.
Bovenaan wordt weergegeven bij hoeveel entiteiten de wijziging gaat plaatsvinden en daaronder is
weergegeven wat de huidige (oude) waarde is, en wat de nieuwe waarde wordt. In dit overzicht worden
maximaal 5 entiteiten weergegeven die je vervolgens kunt controleren via de icoontjes
Dit ziet er als volgt uit:
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Door op ‘Aanmaken taak’ te klikken worden de wijzigingen doorgevoerd. Het wijzigen van de gegevens
gebeurd via de workflow module van Beeyond. Afhankelijk van het aantal entiteiten dat aangepast wordt,
kan dit enige tijd in beslag nemen. Daarnaast is het zo dat workflows na elkaar worden uitgevoerd, en er
dus niet meerdere workflows tegelijkertijd uitgevoerd worden.
Artikel korting / Promotie
In een artikel is ook het sub tabblad ‘Promoties’ zichtbaar. Hier kunnen bestaande
promoties/aanbiedingen worden gekoppeld of nieuwe worden aangemaakt.
Het toevoegen van een promotie kan door op het icoontje ‘Toevoegen’ te klikken.

Vervolgens wordt het scherm getoond om de gegevens van de korting in te geven. Op dit moment is de
promotie alleen nog maar van het type: Afprijzing – Prijs” beschikbaar, van een artikel voor een bepaalde
periode, geldig voor alle locaties. Dit wordt in de toekomst nog verder uitgebreid.
Kies het Korting type: Afprijzing – Prijs en klik op het pijltje aan de rechterkant (verbergen/vertonen).
Voer daarna de rest van de velden in.
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Door op opslaan of opslaan en sluiten te klikken wordt de korting direct gekoppeld aan het artikel.
Etiketten en labels printen
Het afdrukken van een etiket of label kan door de volgende stappen uit te voeren:
• Ga naar Gegevens, Entiteiten en open de Artikel entiteit.
• Filter op de gewenste artikelen en klik op het icoontje om de printwizard te starten. In
onderstaand voorbeeld is gefilterd op artikelen van deelnemers waarin het woord ‘test’ voorkomt.

Afhankelijk van de geselecteerde waarde in het veld ‘Etiket – Label’ in het onderhoud van het artikel
(tabblad Basis) wordt een bepaalde printer aangestuurd met een bepaalde lay-out van het betreffende
etiket. Zie ook onderstaande afbeelding.
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De etiketten die geselecteerd kunnen worden zijn:
• Etiket beveiligd 40*40
• Etiket niet beveiligd 40*40
• Meubelstickers
Zie de FAQ ‘Overzicht typen etiketten’ voor een overzicht van de gegevens die per etiket lay-out worden
afgedrukt.
Nadat de wizard is opgestart dienen enkele stappen uitgevoerd te worden.
Stap 1: Overzicht
De eerste stap in de printwizard betreft een overzichtsscherm, waarin de volgende informatie wordt
weergegeven:
• Het aantal entiteiten dat in de wizard wordt meegenomen na het instellen van de juiste filters.
• De naam van de entiteit van waaruit de printwizard gestart wordt.
• De datum en tijd dat de printwizard wordt opgestart.
• De naam van de persoon die de wizard opstart.
• De ingestelde filters.
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Stap 2: Selecteer aantal kopieën
Door op volgende te klikken wordt de tweede stap in de printwizard actief. In deze stap dient het aantal
afdrukken ingegeven te worden per artikel.

LET OP:
• In dit scherm is het mogelijk om telkens weer op een artikel te filteren dat afgedrukt dient te
worden. Hiervoor hoeft dus niets steeds een aparte printtaak aangemaakt te worden.
Zo kan er bijvoorbeeld eerst op de omschrijving ‘cactus 16GB’ gezocht worden waarna men de
aantal kopieën juist invult, en vervolgens kan op de omschrijving ‘cactus 8GB’ gezocht worden
waarna ook weer het aantal kopieën gevuld wordt. In het vervolg van de printwizard worden nu
beide artikelen meegenomen om af te drukken.
• Per artikel kunnen in 1 printtaak maximaal 1.000 etiketten worden afgedrukt. Indien dit aantal
overschreden wordt volgt een foutmelding.
• In totaal kunnen er per printtaak maximaal 5.000 etiketten worden afgedrukt. Indien dit aantal
overschreden wordt volgt een foutmelding.
• Standaard worden alle kolommen weergegeven in dit scherm. Zorg ervoor dat alleen die
kolommen zichtbaar zijn die in deze stap nodig zijn. Dit verhoogt de performance van de
printwizard namelijk. Het selecteren van de juiste kolommen kan via het icoontje ‘Kolom
inklappen’.

Stap 4: Samenvatting
Deze stap laat een overzicht zien van alle gegevens welke afgedrukt zullen worden. In feite is dit
hetzelfde overzicht als in stap 3, met het verschil dat entiteiten waarbij het aantal op 0 stond eruit zijn
gefilterd. In dit overzichtsscherm is het niet meer mogelijk om de aantallen te wijzigen. Wel is het in dit
veld mogelijk een extra beschrijving aan de printtaak mee te geven. Hierdoor is het eenvoudiger om een
printtaak te herkennen indien er meerdere printtaken worden klaargezet.
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Controleer de gegevens en klik op ‘Start’ om de printtaak klaar te zetten. Door op vorige te klikken kunt u
eventueel nog aanpassingen uitvoeren.

Ook in deze stap worden default alle kolommen weergegeven. Selecteer wederom alleen die kolommen
die voor u van belang zijn in deze stap via het icoontje ‘Kolom inklappen’. De performance verbeterd
naarmate er minder kolommen zichtbaar zijn.
Nadat op start geklikt is opent automatisch het scherm van de printtaken. Dit scherm is ook te openen
via het menupad Workflows, Printtaken.
Let op dat het klaarzetten van de printtaak ongeveer 30 seconden kan duren. Klik op het icoontje
‘Vernieuwen’ om het scherm te verversen zodat de printtaak zichtbaar wordt. Let daarnaast goed
op de datum/tijd zodat de juiste printtaak wordt opgepakt.

De printtaak hoeft niet direct afgedrukt te worden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om thuis een printtaak
klaar te zetten, die vervolgens op kantoor vervolgens wordt opgepakt en afgehandeld.
Een printtaak kan worden afgedrukt door erop te dubbelklikken, of door de taak te selecteren en op het
icoontje ‘Afdrukken’ te klikken.
Het verwijderen van een printtaak is mogelijk door de printtaak te selecteren en op het icoontje
‘Verwijderen’ te klikken.
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Indien de printtaak afgedrukt wordt, probeert het systeem een extern programma (een zogenoemde
applet) op te starten. In onderstaande printscreens is Google Chrome gebruikt. De melding in andere
browsers (zoals Internet Explorer) kan afwijken, echter is de werking hetzelfde zoals in deze handleiding
beschreven..
Klik op ‘Behouden’ om door te gaan met de printactie.

Vervolgens wordt de Beeyond Print Applet gestart. In deze applet ziet men het log van het afdrukken
weergegeven.

Klik op de printknop om te printen.
Nadat de printtaak is uitgevoerd volgt nog de onderstaande melding:
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Uitleg:
• Ja: kies hiervoor indien de printtaak succesvol is afgedrukt.
• Nee, probeer nogmaals: door hierop te klikken wordt aangegeven dat de printtaak niet succesvol
is uitgevoerd. De printtaak wordt nu direct nogmaals afgedrukt.
• Nee, afsluiten: door hiervoor te kiezen wordt aangegeven dat de printtaak niet succesvol is
afgedrukt. Het scherm wordt vervolgens gesloten, en de printtaak blijft zichtbaar in het menupad
Workflows, Printtaken. Vanuit dit menupad kan de printtaak op een later moment alsnog worden
afgedrukt.
Sluit vervolgens het log van de applet via het kruisje rechtsboven in het scherm. Afhankelijk van de
configuratie worden tegelijkertijd met het afdrukken gegevens weggeschreven in een entiteit in Beeyond
met informatie over de printactie, zoals het aantal afgedrukte kopieën en de medewerker die de actie
heeft uitgevoerd.

Opmerking:
Het is mogelijk vanaf een eigen pc etiketten af te drukken op een Zebra, Eltron of SATO printer met
40mm*40mm etiketten. Hiervoor is echter een eenmalige configuratie noodzakelijk en via Loods 5
worden aangevraagd. Hieraan zitten echter wel kosten verbonden. Zie hoofdstuk “Diensten” voor meer
informatie of neem hierover contact met Loods 5 op.
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Dag-, Week – omzet en Huur
In Beeyond is het mogelijk om de dag-, week - omzet en huur historie te raadplegen.
Ga naar Entiteiten, Deelnemer Omzet – Huur
Tip: wanneer je de kolom Datum hebt gesorteerd, zie je altijd de laatste nieuwe gegevens bovenaan
staan.

Dagomzet
Kies voor het type DAG en je vind nu alle dagomzetten, dubbelklik de te raadplegen regel.

Vervolgens is het mogelijk de dagomzet middels de linkermuisknop aan te klikken en te downloaden.

Het gedownloade bestand betreft een MsExcel bestand welke er als volgt uitziet.

In dit Excel bestand staan vervolgens de dagomzet, uitleen en order gegevens.
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Deze gegevens zijn vervolgens te filteren door bv bij de kolom “Locatie” te kiezen voor “Amersfoort” en
bij “Transactiesoort” te kiezen voor “Verkoop”. Hiermee krijgt u dan alle openstaande verkoop orders
voor het filiaal Amersfoort te zien.

Weekomzet & factuur
Kies voor het type WEEK en je vind nu alle weekomzetten per locatie. Ook historische facturen voorheen
intranet van het jaar 2018 zijn beschikbaar in Beeyond. Dubbelklik de te raadplegen regel.

Vervolgens is het mogelijk de weekomzet specificatie in CSV formaat en de factuur in PDF formaat
middels de linkermuisknop aan te klikken en te downloaden.

Huur (deelnemersvergoeding historie)
Kies voor het type HUUR en je vind nu alle maandfacturen m.b.t. periodiek deelnemersvergoeding per
locatie. De historische facturen voorheen intranet van het jaar 2017 en 2018 zijn beschikbaar in
Beeyond. Dubbelklik de te raadplegen regel.
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Vervolgens is het mogelijk de de factuur in Word formaat middels de linkermuisknop aan te klikken en te
downloaden.
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Diensten
Het is mogelijk onderstaande diensten via loods 5 aan te vragen.
Dienst
Kosten *
Instellen eigen etikettenprinter (Etiket 40*40)
Minimaal 2 clicks á 19,50 Excl. BTW per click
(10min) op basis van nacalculatie. Doorbelasting
vind plaats vanuit Loods 5 aan de deelnemer.
Importeren Excel artikelbestand (conform
Minimaal 2 clicks á 19,50 Excl. BTW per click
template)
(10min) op basis van nacalculatie. Doorbelasting
vind plaats vanuit Loods 5 aan de deelnemer.
Printerbundel optie 1 (Alleen geschikt voor
Kosten van de bundel € 818,00 excl. BTW incl. 1
Windows 7 en hoger)
uur installatie.
• Zebra GK420t usb labelprinter
Installatie en instructie is op basis van
• 50 rollen 40*40 permanent
nacalculatie m.a.w. de bundelprijs kan hierdoor
• Verzendkosten
afwijken.
• 1 uur technische installatie
Printerbundel optie 2 (Alleen geschikt voor
Kosten van de bundel € 939,00 excl. BTW incl. 1
Windows 7 en hoger)
uur installatie.
• Zebra GK420t netwerk labelprinter
Installatie en instructie is op basis van
• 50 rollen 40*40 permanent
nacalculatie m.a.w. de bundelprijs kan hierdoor
• Verzendkosten
afwijken.
• 1 uur technische installatie
* Tarieven 2018
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FAQ
Hoe is een artikel opgebouwd
De opbouw van een artikel zoals deze in Beeyond wordt weergegeven is hieronder gespecificeerd per
groep. Bij elke groep komen 2 attributen van de Basis groep terug ter identificatie.
Basis

Naam
Actief

Lengte Technische naam
1
ITEM_ACTIVE

Omschrijving
Artikel is in gebruik of vervallen

Deelnemer
Artikelnummer*

13

ITEM_EXHIB_NR
ITEM_NUMBER

Uw artikelnummer

1-20

ITEM_INTERNALNR

Omschrijving
Extra omschrijving
etiket
Kleur

1-35
0-35

ITEM_NAME
ITEM_FREE_NAME

Eigenaar van het artikel
Automatisch gegeneerd uniek
artikelnummer
Het bestel nummer waar u dit product
aan herkend
Product omschrijving
Extra product omschrijving

-

ITEM_COLOR

Kleur obv voor gedefinieerde selectie

Oud artikelnummer*

0-8

ITEM_NUMBER_NOTES

Artikelgroep

-

ITEM_ITEMGRP

Uniek nummer dat is overgenomen uit
Lotus Notes
Huidige groep verdeling

EAN13 Barcode

12 of
13
-

ITEM_BARCODE

015000
-

ITEM_SALESPRICE

Etiket – Label
Verkoopprijs incl.
btw
BTW
Hoofd foto

ITEM_LABEL

Barcode van het product (EAN13 of
UPC A) uniek***
Type etiket wat bij print gehanteerd
wordt
Verkoopprijs incl. BTW

ITEM_VAT
BTW
ITEM_PICTURE_MAIN_P Product foto

Specificaties

Artikelnummer*

ITEM_NUMBER

Automatisch gegeneerd artikelnummer

Omschrijving*
Kleur

ITEM_NAME
ITEM_COLOR

Product omschrijving
Kleur obv voor gedefinieerde selectie

Eigen omschrijving kleur
Materiaal soort
Gewicht in kilogrammen
Lengte in cm.
Breedte in cm.

ITEM_COLOR_EXP
ITEM_MATERIAL
ITEM_WEIGHT
ITEM_LENGTH
ITEM_WIDTH

Eigen omschrijving van de kleur
Soort materiaal
Gewicht van het product in kg
Lengte van het product in cm
Breedte van het product in cm

Hoogte in cm.

ITEM_HEIGHT

Hoogte van het product in cm

Aantal colli

ITEM_PACKAGES

Bijzonderheden

ITEM_DETAILS

Aantal colli van het product in de
verpakking
Vrij tekst om bijzonderheden te
benoemen
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Inkoop**
Artikelnummer*

ITEM_NUMBER

Automatisch gegeneerd artikelnummer

Omschrijving*

ITEM_NAME

Product omschrijving

Crediteurnummer

ITEM_CREDITOR_NR

Inkoopprijs excl. BTW

ITEM_PURCHASE

Eventuele Crediteurnummer voor de
financiële administratie
Inkoopprijs excl. BTW

VVP prijs excl. BTW

ITEM_VVP

Vaste Verreken Prijs excl. BTW

Inkoopkorting %

ITEM_PURCHASE_DISCOUNT

Inkoopkorting %

Inkoopkorting % / 100

ITEM_PURCHASE_DISCOUNT_100

Inkoopkorting % / 100

Bestelnummer

ITEM_ORDER_NR

Bestelnummer

Voorraadbeheer J/N

ITEM_INVENTORY

Voorraadbeheer Ja/Nee

Besteleenheid

ITEM_ORDER_UNIT

Besteleenheid

Min. voorraad

ITEM_MIN_STOCK

Minimale voorraad

Max. voorraad

ITEM_MAX_STOCK

Maximale voorraad

Levertijd in dagen

ITEM_DELIVERY

Levertijd in dagen

Land van Herkomst

ITEM_COUNTRY

Land van Herkomst

Foto
Artikelnummer*
Omschrijving*
Hoofd Foto

ITEM_NUMBER
ITEM_NAME
ITEM_PICTURE_MAIN_P

Automatisch gegeneerd artikelnummer
Product omschrijving
Product foto

Geschiedenis
Geschiedenis

Hier vind u alle wijzigingen terug van deze specifieke entiteit*

* Dit zijn velden die automatisch worden gevuld. Deels door de software en deels door de beheerder vanuit Loods 5.
** Gegevens op dit tabblad zijn extra velden t.b.v. de administratie van de ondernemer.
*** EAN13 barcodes welke beginnen met 20 t/m 29 zijn in-house barcodes en kunnen niet door deelnemers
opgevoerd worden als EAN13 barcode.
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Overzicht typen etiketten
In Beeyond kan in het artikel worden gekozen tussen de volgende typen etiketten:
• Etiket beveiligd 40*40
• Etiket niet beveiligd 40*40
• Meubelstickers
Etiket beveiligd 40*40 en Etiket niet beveiligd 40*40
De volgende gegevens worden op dit type etiket afgedrukt:
• Artikelnummer (weergegeven als een barcode)
• Omschrijving (Let op dat ongeveer 20 karakters op het etiket worden afgedrukt, afhankelijk van
de breedte van de tekens die erin voorkomen. Indien de omschrijving langer is wordt dit op het
etiket afgekapt)
• Extra omschrijving Etiket (Let op dat ongeveer 20 karakters op het etiket worden afgedrukt,
afhankelijk van de breedte van de tekens die erin voorkomen. Indien de omschrijving langer is
wordt dit op het etiket afgekapt)
• Verkoopprijs incl. Btw
• Uw artikelnummer
Dit ziet er als volgt uit:
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Meubelstickers
De volgende gegevens worden op dit type etiket afgedrukt:
• Artikelnummer (weergegeven als een barcode)
• Omschrijving
• Extra omschrijving Etiket
• Lengte x breedte x hoogte
• Bijzonderheden
• Verkoopprijs inc. Btw
• Uw artikelnummer
Dit ziet er als volgt uit:
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Overzicht artikelgroepen
Onderstaand is een overzicht weergegeven van de huidige artikelgroepen die in Beeyond geselecteerd
kunnen worden. Let op dat dit overzicht geactualiseerd is op 1 mei 2017. Mogelijk dat er in de tussentijd
nieuwe artikelgroepen zijn toegevoegd.
Administratiegroep
Audiomeubels
Babyverzorging
Badjassen
Badkamer accessoires
Badtextiel
Banken
BA7
BA9
Bedden
Bedtextiel
BE3
Bestek
Beslagkommen &
maatbekers e.d.
Bekers & mokken
Bijzettafels
Bloemen & planten
Bloembakken & potten

Fauteuils
Food
Food hoog
Glazen, kannen &
karaffen
Gordijnen &
rolgordijnen
Haken & hangers
Hanglampen
Houten vloeren
Hockers
Kaarsen
Kandelaars
Kasten
KA4
KA5

Borden, schalen
Bureaus
Bureau accessoires

KA7
KE1
Keukentextiel
Bakvormen &
accessoires
Keukenmachines
Kinderstoelen
Kinderspeelgoed

Bureaulampen
Bureaustoelen
Cadeaupapier
Commodes

Kisten
Kinderbedden
Kinderkleding
Kinderbadjes

DE1

Klokken

Dozen & manden
Dressoirs

Knoppen & handgrepen
Kookaccessoires

ET1
ET2

Koksmessen
Krukken & bankjes

Kussens & plaids
Kunstpakker laag
Kunstbloemen
Kunstpakker hoog

Snijplanken
Spiegels
Speelgoedkisten
ST1

Lamp - Hang

Stoelen

LA2
Lampenkappen
Lampenvoeten
Lectuur
Ledikanten
Matrassen &
hoofdkussens
Meubelonderhoud
Nachtkastjes
NAT origineel BTW
hoog
NAT foto's BTW hoog
NAT zeefdruk
NAT sculptuur
NAT diversen

Stellingen
Staande lampen
Tafels
Tafellampen
Tassen & accessoires
Tegels

NAT Kunstfabriek
NAT foto's BTW laag
NAT origineel BTW
laag
Ongekoppeld
Overige accessoires
Pannen & ovenschalen
Posters, lijsten &
ingelijste
Prullenbakken &
afvalemmers
Salontafels
Schalen, schotels &
vazen
Serviezen
Slaapbanken

Verfproducten
Vloerkleden & tapijt
Vloerkleden/tapijt
(uitgebreid
Voedselopbergers
VO2
Wandplanken
Wasmanden

Transport
Tuintafels
Tuinbanken
Tuinstoelen
Tuinkasten
Tuinverlichting
Barbecues

Wandlampen
Zitzakken
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