Fidesious Distributie Management (NL)
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Extensie toevoegen
Raadpleeg de Uitleg van installatievelden als u bepaalde velden niet begrijpt.
De eerste stap is om de app toe te voegen die u wilt gebruiken, u kunt dit doen door de applicatie te
uploaden/installeren.
Ga naar uw Business Central omgeving en voeg de gewenste app toe als extensie, zoals u kunt zien in
deze afbeelding:

Nadat u deze optie heeft geselecteerd, kunt u het .app-bestand selecteren dat u wilt uploaden, de
omgeving selecteren die u wilt gebruiken, de gewenste taal selecteren en de disclaimer accepteren.
Onthoud dat het accepteren van de disclaimer vereist is. Hier is een voorbeeld van wat u zult zien
wanneer u een extensie uploadt:

Als u geen gebruik maakt kunt u gebruik maken van de Microsoft Documentatie.
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De omgeving opzetten
De Distributie Mgt. Instellingen Wizard uitvoeren
Als u de omgeving wilt instellen, moet u eerst de Distributie uitvoeren:

Daarna kun je de wizard volgen en de juiste gegevens invullen.

De Distributiepakketten toevoegen
Nadat u de wizard heeft voltooid, kunt u de volgende pagina openen:

Hier kunt u de verschillende soorten pakketten invoeren die uw bedrijf ontvangt.

De Distributiebeheerlocaties pagina uitvoeren
De laatste stap is om de verschillende locaties van uw bedrijf in te voeren:

Hier kun je de verschillende locaties invoeren.
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Uitleg van installatievelden
Distributiebeheer Instellingen Wizard
Distributie Order Nummers, Geboekte Distributie Order Nummers,
Verpakking Identiteitsnummers:
Een voorbeeld is DO0001 of DO0000001, afhankelijk van hoeveel bestellingen uw bedrijf nodig heeft.
DO voor distributieorder, GDO voor geboekte en VERP voor verpakking, enzovoort.

Automatische Distributie Order:
Deze optie kan worden ingeschakeld om al dan niet automatisch een distributieopdracht te plaatsen.

Specificeer Pakketinhoud:
Deze optie kan worden ingeschakeld als het specificeren van de pakketinhoud nodig is.

Waarschuwing bij niet gekoppelde regels aanwezig:
Deze optie kan worden ingeschakeld als u een waarschuwing wilt weergeven wanneer er nietgekoppelde lijnen aanwezig zijn.

Meervoudige Distributie Orderregels:
Deze optie kan worden ingeschakeld als u meerdere distributie orderregels binnen een
distributieorder wilt.

Kosten waarschuwing:
U kunt deze optie instellen op “waarschuwing” of “foutmelding”.
• “Waarschuwing”: Bij deze optie mag de distributie order geboekt worden zonder kosten,
maar krijgt u wel een waarschuwing.
• “Foutmelding”: Bij deze optie mag de distributie order niet geboekt worden zonder kosten.

Inkomende Bronfilter, Uitgaande Bronfilter:
Deze filters worden gebruikt voor transportfiltering.

In-Transit Code:
Een code die wordt gebruikt wanneer de zending “In Transit” is, wat betekent dat het pakket
onderweg is.
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Distributie Verpakking Types
Code:
Dit is een code die verwijst naar het pakkettype, een voorbeeld is PALLET, CON20 of EUPLT.

Omschrijving:
Een beschrijving van het verpakkingstype.

Maateenheid:
Selecteer de maateenheid die wordt gebruikt voor het verpakkingstype.

Lengte, Breedte, Hoogte:
Voer de juiste afmetingen in voor de gebruikte verpakking.

Eigen Gewicht:
Dit is het gewicht van de verpakking als deze leeg is.

Volume:
Dit is een veld dat automatisch berekend dient te worden na het invullen van de lengte, breedte en
hoogte.

Laadmeters:
Een gebruikte afmeting die de hoeveelheid ruimte beschrijft die het pakket inneemt tijdens het
transport.

Stapelbaar:
Aantal keren dat het pakket op elkaar gestapeld kan worden.

Geblokkeerd voor Distributie:
Gebruik deze optie als de verpakking niet wordt gebruikt voor distributie.
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Distributiebeheerlocaties
Distributie Ordertype:
Selecteer de distributie ordertype zoals, “Inkomend” of “Uitgaand”.

Locatiecode:
Selecteer de locatiecode van de distributie ordertype.

Klik hier voor verdere uitleg.
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