Verbergen van niet meer gebruikte stamdata

Een organisatie die enkele jaren met Dynamics NAV werkt bouwt vaak een hele historie op van
artikelen, klanten en leveranciers. Hier kan stamdata bij zitten die vanaf een bepaald moment niet
meer gebruikt wordt bijvoorbeeld omdat sommige artikelen niet meer gevoerd worden of omdat
geen zaken meer worden gedaan met klanten of leveranciers. In lijsten en opvraagschermen komen
deze stamgegevens echter steeds terug. Verwijderen is niet mogelijk, omdat er inkoop- en
verkoophistorie aanwezig is.
Deze nieuwe functionaliteit biedt u de mogelijkheid om niet (meer) gebruikte stamdata voor klanten,
leveranciers en artikelen te verbergen op alle lijstoverzichten. Op de genoemde kaart is een instelling
toegevoegd “Verberg op lijstoverzichten”. Indien deze is aangevinkt wordt het betreffende
stamgegeven niet meer getoond op alle standaard overzichten. Dit geldt ook voor snelzoekvensters
die verschijnen in documenten bijv. bij het invoeren van een verkoop- of inkooporder.
Een stamgegeven dat niet meer getoond wordt op de reguliere overzichten, is alleen nog zichtbaar
op een nieuw overzicht dat alleen de verborgen data toont. Voor elk stamgegeven is een dergelijk
overzicht gemaakt beschikbaar via het DIN Standaard menu. Hierdoor is er altijd de mogelijkheid om
verborgen stamdata als het nodig is weer zichtbaar te maken.
Documenten op DIN B2B Bestelsite

In een eerdere versie zijn er verschillende uitbreidingen doorgevoerd in de DIN B2B Bestelsite. Zo kan
een klant daarin zelf zijn openstaande posten, openstaande orders en geboekte documenten inzien.
In de praktijk is gebleken dat niet iedere organisatie deze functionaliteit aan klanten beschikbaar wil
stellen. Daarom is dit nu optioneel instelbaar.

Prijsbepaling voor prospects

Het is mogelijk om verkoopoffertes te maken voor prospects. Hiervoor is in Dynamics NAV dan alleen
een contactenkaart nodig, nog geen klantenkaart. Alleen op een klantenkaart heb je de mogelijkheid
om instellingen te doen op basis waarvan de verkoopprijs wordt berekend.
DIN heeft daarom enkele verkoopprijsbepalende velden toegevoegd aan het klantensjabloon. Als
men nu een verkoopofferte maakt en alleen een contact invoert, dan komt Dynamics NAV met de
vraag of er een klantsjabloon toegepast moet worden. Kies nu het klantensjabloon met de juiste
prijsbepalingsvelden. Hierdoor zal dan ook voor een prospect (contact) de juiste prijsbepaling
uitgevoerd worden.
Uitbreidingen DIN Verhuur

De verhuurmodule is uitgebreid met functionaliteit waarmee de gebruiker meer inzicht krijgt in de
beschikbaarheid van de verhuurartikelen. Tevens zijn er enkele standaard rapporten / statistieken
toegevoegd. Het betreft de volgende:
•
•
•
•

Verhuurplanbord per productgroep / per artikel / per verhuurartikel
Verhuurdagstaat uitgaand / inkomend
Artikel – verhuurstatistiek
Klant – verhuurstatistiek

Minimale bestelhoeveelheid

In een eerdere versie is functionaliteit opgenomen om per leverancier/klant – artikelcombinatie op
te geven wat de minimale bestelhoeveelheid is en/of in een bepaalde veelvoud besteld moet
worden. Echter, indien een artikel altijd op basis van deze instellingen besteld moet worden,
ongeacht de leverancier respectievelijk de klant, dan vraagt dit enorm veel beheer omdat het per
klant/leverancier ingesteld dient te worden.
Daarom is het nu ook mogelijk om dit in te stellen per artikel, geldend voor alle leveranciers
respectievelijk klanten. Indien er ook een instelling specifiek voor een leverancier respectievelijk
klant is gemaakt, dan prevaleert die boven de standaard instelling.

