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Versie 205
CRM
Vervallen relaties, adressen en contactpersonen aan te geven

Middels een vinkje is aan te geven of een relatie, adres of contactpersoon is vervallen.
Deze kan dan niet meer worden gekozen in het pakket.

Commercieel aanbod en VMP
(module Florecom Aanbod of VMP)

Wijzigen regels uitgebreid na Kopiëren en plakken

In Commercieel aanbod is het nu mogelijk om na de knop Kopiëren en plakken meer
opties direct aan te passen. Bij het normale Wijzigen regels scherm zijn deze opties niet
(allemaal) zichtbaar.

Invoer beschikbaarheid uitgebreid
(module CABeschik)

Middels een nieuwe knop Toevoegen kunt u de vorige beschikbare aantallen overnemen
naar Aantal.
Regels (beschikbaarheidscodes) kunnen op actief Nee/Ja gezet worden.

Arbeid
Urenoverzicht en overzicht tijdregistratie uitgebreid

Urenoverzicht Uren te verrekenen uitgesplitst en een totaal+CAO regel toegevoegd voor
%CAO2016.
Overzicht tijdsregistratie nu ook zonder %CAO2016 op een feestdag de juiste overuren.
Overzicht uitbetaalde uren werkt hierdoor ook zoals bedoeld.

Rapporten en bonnen
Pakbon layout uitgebreid met Teksten per klant

De Teksten per klant zijn te kiezen op de layout van de Pakbon. Uw consultant kan dit
voor u instellen.

Karsticker layout uitgebreid met karnummer

Karnummer en totaal aantal karren zijn mogelijk op karsticker (BRIEF+STIKKER of
PAKBON+STIKKER).

Excel rapporten
Offerte layout uitgebreid

Offerte- en Response status kan nu worden gepubliceerd op de offerte.
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ETO
ETO uitgebreid
ETO status definitief toegevoegd. TradeLineUnits nu gesplitst per briefnummer indien
aanwezig, anders per kartype.
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Versie 204
Labels
Label identificatie verlengd

De ID van de labels is verlengd zodat deze overeenkomt met de maximale lengte en
hierdoor meerdere label-ID’s kunnen worden opgehaald en verwerkt.
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Versie 203
Commercieel aanbod en VMP
(module Florecomaanbod en VMP)

Acceptatie VMP orders verbeterd
(module VMP)

Acceptatie van VMPorders wijst VMPorders met bestel-aantal 0 nu altijd af omdat dit niet
voor mag komen. (Foutcode 2603 "Ordered Quantity not allowed").
VMPorders met fustcode 999 worden nu niet meer afgekeurd als het fust in de belading
code 0 heeft.

Afzetwijze Florecom order kijkt naar voorkeur instellingen
(module VMP of Florecom order acceptatie)

De vertaling van afzetwijze bij Florecom en VMP orders is aangepast. Er kan nu flexibeler
vertaald worden naar OP REKENING afzetwijzen, afhankelijk van de standaard afzetwijze
per klant. Ook het vertalen van een veiling afzetwijze kijkt nu ook naar de standaard
afzetwijze (veiling) van de klant.

Artikelomschrijving bijwerken in Commercieel aanbod afhankelijk
van instelling

Met een nieuwe instelling in Instellingen bijwerken commercieel aanbod:
Artikelomschrijving is het mogelijk om het veld Artikelomschrijving in Commercieel
aanbod niet bij te werken vanuit de Factuurbenaming artikelcode wanneer Product wel
wordt bijgewerkt.

Orderverwerking
Transportschema uitgebreid

TransportDATUM en AfleverTIJD zijn niet meer read-only. Groeperen op afleverregio,
transport af tuin, ritnr, transportdatum ipv afleveradres, transport af tuin, ritnr,
afleverregio. Invoer transportlijst ook voor %ETO in menu.

Snelle controle op EAB bevestiging in orderoverzicht

In het Orderoverzicht kunt u de status van de EAB bevestiging opvragen middels het veld
EAB bevestigd (N.V.T. = niet bevestigd, GOED, WAARSCHUWING of FOUT). Hiermee kunt
u eenvoudig een overzicht met niet- of fout bevestigde EAB's krijgen. Deze gegevens
komen uit Orderverwerking, Veiling berichten, EAB Bevestigingen. Hierin staan alleen de
statussen van de EAB bevestigingen die door de veiling zijn ontvangen. In het
orderoverzicht staan alle orderregels, hiermee is te zien of ook echt alle orderregels zijn
geprint, EAB verzonden en EAB bevestigd (en status van deze EAB bevestiging)

Bestellijsten importeren in orderinvoer

(nieuwe module Orderimporteren in combinatie met FlorecomAanbod en CRM
Aanbiedingen)
U kunt in de Orderinvoer Bestellijsten importeren die met Aanbiedingen maken zijn
gemaakt. Hiervan worden dan automatisch orders gemaakt waarbij het programma
zoveel mogelijk gegevens uit de bijbehorende Commercieel Aanbod regel gebruikt.
Hiermee is het mogelijk om van een bestellijst (ingevulde Excel aanbieding) heel
eenvoudig en snel een order in te voeren.

8

Order opzoeken op Orderbevestigingnummer
(module Orderbevestigingen)

In de Orderinvoer kunt u met het nieuwe veld Orderbevestigingsnummer in het
opvraagkader zoeken op orderbevestiging.

Minimum prijs en klokvoorverkoopprijs voorstel verbeterd

In Afzetinformatie, Instellingen is een nieuwe instelling toegevoegd Min. prijs en kvv prijs
ook 0 voorstellen. Hiermee bepaalt u of de orderinvoer de Minimum prijs en KVV prijs
voorstelt als deze 0 of onbekend is. Default staat deze instelling op JA, indien dit
ongewenst is moet u deze instelling handmatig aanpassen.

Automatisch sorteren van orderregels verbeterd

In Afzetinformatie, Instellingen is een nieuwe instelling Type orders sorteren. Hiermee
bepaalt u welke orders het systeem sorteert met Instelling "Bij opslaan orders,
orderregels sorteren (1e) op" resp ".... (2e) op". Er zijn diverse opties waaronder alleen
elektronische orders die via deze instelling wordt gesorteerd. Indien u de orderregels
handmatig sorteert middels de velden karnummers en volgorde binnen de kar, dan kunt
u dit automatisch sorteren niet gebruiken omdat dit de orderregels (die voldoen aan het
type orders dat gesorteerd moet worden) telkens weer opnieuw sorteert.

Labels
Labels in orderinvoer, standaard labels, losse labels, afwijkende labels
(module Labels in orderinvoer (LABELORD))

Met de module LABELORD zijn de mogelijkheden voor het printen van labels uitgebreid
met labels die aan een artikelcode gekoppeld kunnen worden en labels die los bij de
orderregel ingevoerd kunnen worden.
Verschillende combinaties van LABELORD, OPBSCAN+LBL en LABELMSG geven
verschillende functionaliteiten in het pakket.
Alle labels die bij een orderregel horen zijn via het veld Invoer labels te zien. Dit kunnen
zijn labelberichten (Opgehaald), standaard labels (artikelcode) en losse labels
(ingevoerd).
Met labels printen via scanner (OPBSCAN+LBL) print u de labels op basis van de
pakbonnummers die zijn opgenomen in de orderregels.
Labels met een afwijkend formaat print u met Afwijkende labels printen. Dit werkt
analoog aan Labelberichten printen maar toont alleen de labels met een afwijkend
formaat.
Labelberichten printen maakt geen onderscheidt in afwijkend of niet afwijkend formaat
en kijkt niet naar de instellingen in de order.
Verdere aanpassingen:
 Zoeken van de juiste printer is altijd last-minute
 Bevestigingstype is een loper in plaats van een tekst
 Labelformaat is een tabel die kan worden uitgebreid
 Per labelformaat kunt u vastleggen of het formaat afwijkend is of niet, dat wil
zeggen: of deze op een aparte printer moet omdat er rollen voor verwisseld
moeten worden.
Uw consultant kan helpen bij het instellen van deze optionele modules. Vraag vrijblijvend
een offerte aan een van onze accountmanagers.
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Pixice
Pixice uitgebreid in combinatie met SDF Profice
(module Foto’s via Pixice (FOTOEFFICE))

Bij Standaard partijbeelden en bij artikelcodefoto's:
 In het Pixice scherm kunt tijdens het maken van de foto een standaard
sjabloonfoto per artikelcode instellen, die Pixice dan een volgende keer, als u een
nieuwe foto maakt voor deze artikelcode, weer voorstelt.
 Ook kunt u in het Pixice scherm tijdens het maken van de foto instellen of u de
sjabloonfoto en/of het logo voor deze foto wel of niet wilt toepassen. Deze beide
instellingen blijven gehandhaafd totdat u ze weer wijzigt.

Rapporten en bonnen




Veilinglayout printen zet het pakbonnummer op de Plantionbrief in het veld
reg.code.
Bij emailen van facturen wordt het onderwerp in de mail in de taal van de klant
gezet.
In de layout van de pakbon zijn in tabel Orders de volgende velden toegevoegd.
Deze kunnen door uw consultant op de pakbon worden geplaatst.
o Planning inpakdatum DD-MND-JJ
o Planning inpakdatum JJJJ-WW
o Planning inpakdatum JJWW-DAG

Teeltregistratie
Uitvaloverzicht uitgebreid

Het uitvaloverzicht kan ook weer Uitval=0 tonen. Hiervoor is in het opvraagkader een
veld toegevoegd Alleen uitval tonen. Wanneer dit is JA, dan worden alleen de regels met
uitval getoond, wanneer dit is NEE, dan worden ook de regels zonder uitval getoond.
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Versie 202
Commercieel aanbod
(module Florecom aanbod en/of VMP)

Begin- en eindtijd in Invoer beschikbaarheid
(module Invoer beschikbaarheid en CA Bijwerken)

In Invoer beschikbaarheid ook Begintijd en Eindtijd aanwezig en overneembaar naar
Commercieel aanbod. Om het overnemen van de tijd aan te kunnen zetten is ook het
scherm Instellingen bijwerken Commercieel aanbod nodig (module CA Bijwerken).

Artikelomschrijving vullen vanuit Factuurbenaming artikelcode
(module Artikelcode)

Wanneer u de Artikelcode in Commercieel aanbod wijzigt, dan neemt Commercieel
aanbod de Factuurbenaming artikelcode over naar het veld Artikelomschrijving in
commercieel aanbod (de lengte van het veld Artikelomschrijving in Commercieel Aanbod
bevat minder tekens dan de Factuurbenaming van de Artikelcode, houd hier dus rekening
mee).

Bijwerken bij openen van ‘Product’ uitgebreid
(module CA Bijwerken)

Middels de optie ‘Product’ bijwerken bij openen wordt nu altijd de Factuurbenaming
artikelcode uit de Artikelcodetabel overgenomen naar het veld Artikelomschrijving in
Commercieel aanbod. Houd rekening met de lengte van het veld Artikelomschrijving in
Commercieel aanbod die minder tekens bevat dan de lengte van Factuurbenaming
artikelcode in de Artikelcodetabel.
Naast de Artikelomschrijving worden nu ook de Kenmerkwaarden per grootte en
Kenmerkwaarden per kwaliteit in Commercieel aanbod bijgewerkt. Dit is te zien onder de
knop Kenmerken.

Labelbericht
Labels via https op te halen

Middels de Url (webservice) in Instellingen labelberichten kunnen de labels nu via https
worden opgehaald.

Labelberichten uitgebreid

(module Labelberichten Labelmsg)




Labelformaat (SDF Systeembeheer, Instellingen) toegevoegd en gevuld met de
verschillende formaten uit de labelberichten. Hierin kunt u zelf de Naam van
labelformaten toevoegen met de Breedte en Lengte van het labelformaat.
Instelling labelberichten (SDF Systeembeheer, Communicatie instellingen) is een
nieuw veld Labelformaat toegevoegd. Default is dit N.V.T. Hier kunt u een item uit
Labelformaten kiezen.
In Labelberichten printen (Orderverwerking, Orderverwerking)
o is veld Type bevestiging van tekst veranderd in een loper. (Is een interne
loper geworden, POT, HOES etc.)
o is veld Labelformaat toegevoegd. Dit is automatisch gevuld met het
labelformaat dat past bij de Breedte en Lengte.
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is veld Id inhoudelijk veranderd. Label pdf's zijn hernoemd van <nr>.pdf
naar <guid>.pdf
Labelprinters per locatie: Nieuwe velden Labelformaat en Type bevestiging
toegevoegd.
o



Orderverwerking
Emailadres factuur snel in te voeren
(module Facturen via rapportgenerator)

In Aflevergegevens per klant staan nu geen spaties meer in leeg veld Emailadres factuur.
Hierdoor kan een mailadres nu gemakkelijk via kopieren en plakken in het veld worden
gezet.

Meerdere emailadressen mogelijk voor EKT
(module EKT)

Het is mogelijk om meerdere emailadressen in te vullen voor de EKT. In het veld
Emailadres EKT in Aflevergegevens per klant kunnen meerdere mailadressen worden
ingevuld, gescheiden door , of ;.

Check op prijs nu ook op basis van kartype en fust
(module Florecom)

Bij het opvragen van de Aanbod prijs in de Florecom orderregel (invoer) zoekt SDF
Profice nu naar aanbodsregels die overeenkomen met de ingevoerde kartype en fust (ipv
met de oorspronkelijke kar en fust).

Planning Potplanten
Veelvouden invoeren vanaf datum instelbaar

Bij veelvouden stelt u nu een vanaf datum in. Invoer plan zoekt naar de eerste datum in
het verleden om een veelvoud om te rekenen naar een aantal of vice versa. Bij installatie
zijn alle data 30-dec-99.
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Versie 201
Commercieel Aanbod
Attendering met email op nieuwe VMP order

Als Attendering in Naam marktplaats op JA staat en er een attendering is ingesteld met
Reden attendering = VMP Order en Attendering = Email, stuurt SDF Profice een email op
het moment dat er een VMP order binnenkomt, daarin kort de inhoud van de order.

Locatie in artikelcode

Bij keuze van een artikelcode in Commercieel aanbod komt nu de juiste locatie erbij te
staan. Bij kiezen artikelcode met locatie ongelijk aan NVT verandert de locatie naar de
locatie die bij de gekozen artikelcode staat. Bij kiezen artikelcode met locatie = NVT
verandert de locatie naar de eerste locatie in Teelten per locatie die de gekozen teelt in
de volgorde heeft.

VMP logbestanden verwijderen

Instelling Verwijder VMP Log bestanden na x dagen in Commercieel aanbod instellingen
bepaalt het aantal dagen waarna SDF Profice de VMP Log bestanden verwijdert. ’s Nachts
om 0:00 uur (of direct na herstart van de communicatie) na instellen van deze instelling,
zullen de oude logbestanden worden verwijderd.

Volgorde marktplaatsen

Er is een Volgorde marktplaatsen toegevoegd. Na Conversie komen alleen de
marktplaatsen met Actief=JA hierin te staan. Hiermee kunt u zelf de volgorde van de
marktplaatsen bepalen.

KS voor veiling Rheinmaas in de VMP order

Voor een VRM order wordt nu aanvoertype KS (KlokService) ingevuld. Land van
herkomst kan je invullen bij Kenmerken per afzetwijze: S62 Land van herkomst =
Nederland (of wat dan ook). Dan wordt niet het veld Land van herkomst in de orderregel
gevuld maar wordt kenmerk S62 ingevuld, dat heeft hetzelfde effect voor de EAB.

Artikelcodelijst nu altijd op te vragen door gebruikers

In Commercieel aanbod kunt u nu ook de artikelcodelijst (middels de loep) opvragen als
Artikelcodes niet in uw menu (Menu per gebruiker) is opgenomen.

Invoer beschikbaarheid gelocked bij gebruik

Wanneer Invoer beschikbaarheid gebruikt wordt door iemand anders krijgt u nu bij
openen de melding dat het onderdeel in gebruik is. De wijzigingen kunnen slechts door 1
gebruiker tegelijk worden gemaakt.

Publiceren VMP apart van proces communicatie

Bij publiceren wordt geen aanroep meer gedaan bij de CommunicatieServer, waardoor er
minder tijd nodig is om verzonden beelden in te lezen,

Arbeid
Urenoverzichten mailen naar medewerkers

In Instellingen Termplateschema in Contractvormen per Medewerker stelt u een
Templateschema in waarmee Urenoverzichten kunnen worden geprint, ge-emaild en
opgeslagen als PDF. U kunt per medewerker een ander Templateschema instellen. Het e-
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mailadres van de medewerker stelt u in bij Naam medewerker. De functionaliteit is gelijk
aan die van facturen en orderbevestigingen e-mailen. De instelling voor de Template
voor het urenoverzicht in Bedrijfsinformatie, Handelingen, Instellingen is verdwenen. Het
jaaroverzicht kunt u niet e-mailen.

CRM (Relatie beheer)
Diverse verbeteringen in Relatiemanagement
-

Het zoeken in GLN Locatiecodes is verbeterd.
Als er dubbele namen zijn in CRM contactpersonen dan toont de klantloper nog
wel de naam met een nummer (ID) erachter, maar op documenten komt de naam
nu zonder dit nummer.
Er is een deadline datum toegevoegd aan Notities.

Kasbestand
Met een instelling in de sdfgui.ini genaamd: ZOOMKAS kunt u het HTML procesoverzicht
kleiner weergeven zodat alles erop past.

Orderverwerking
Automatisch sorteren orderregels

Als u de instellingen Bij opslaan orders, orderregels sorteren (1e) op en Bij opslaan
orders, orderregels sorteren (2e) op in Bedrijfsinformatie, Afzetinformatie, Instellingen
instelt dan sorteert het systeem de orderregels in een order hierop. De orderinvoer doet
dit bij opslaan en de verwerking van VMP/Florecom orders bij binnenkomst. Eerst op de
eerste instelling en daarbinnen op de tweede. U kunt sorteren op: Artikelcode, Teelt
(alfabetisch), Teelt (invoervolgorde), Teelt (uitvoervolgorde), 1e reglementaire kenmerk
(potmaat/lengte).

Verkoopkenmerken instelbaar

U kunt per orderregel een verkoopkenmerk instellen, zodat u bijvoorbeeld een
gemiddelde prijsbepaling kan maken zonder acties.

Orderregels kopiëren binnen order

Met Orderinvoer, Knop Splits regel kunt u nu naast splitsen ook orderregels kopiëren.
Aantal fust = 0 betekent kopiëren. Alle waarden van Soort order zijn toegestaan.
Aantal fust <> 0 betekent splitsen. Alleen Soort order NVT en FUST-MIX zijn toegestaan.

Aanvoertype afhankelijk van aantal karren

Bij keuze van een artikelcode in de orderregel springt veld Aanvoertype (EK/GP) om
afhankelijk van het aantal karren, ook als Voorstellen = NEE.

Oude Florecom orders verwijderen

Middels een instelling in Commercieel aanbod instellingen is het mogelijk om oude
Florecom orders te verwijderen uit uw systeem. De Instelling Verwijder Florecom orders
ouder dan x weken bepaalt het aantal weken waarna SDF Profice oudere Florecom Orders
verwijdert.

Foto verplicht voor KLOK

Als de instelling Foto verplicht (KLOK) in EAB instellingen per veiling op JA staat, dan
maakt het systeem geen aanvoerbrief en EAB als in de orderregel het vinkje Partijfoto op
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NEE staat. Er wordt dan ook geen partijfoto gekoppeld bij Partijbeeld koppelen. Zet dus
bij afzetwijzen waarvoor een foto verplicht is, de partijfoto op JA.

EKT als body in bericht

EKT berichten verzenden via bijv TLS of SSL verbindingen gaan nu standaard niet meer
als 'bijlage' maar als 'body'.

Na afdrukken aanvoerbrief niet hoger aantal karren in te stellen

Als er een brief geprint is, was het al niet mogelijk om het aantal karren te verhogen of
het vinkje Zonder volgbrieven uit te zetten omdat er anders dubbele briefnummers
ontstaan en mogelijk ge-EAB’t worden. Nu is het ook niet meer mogelijk om een restfust
in te vullen, want dat resulteert ook in een extra briefnummer.

Klokvoorverkoop en minimum prijs bijwerken in orderregel

De klokvoorverkoop en minimum prijs worden 0 in de orderinvoer als er geen
klokvoorverkoop en/of minimum prijs is ingevuld voor een product bij Orderverwerking,
Algemene gegevens, Minimum prijzen.

Pakbon voorbeeld in orderinvoer

(module Pakbon voorbeeld in orderinvoer)

De knop Pakbon Voorbeeld in de orderinvoer toont nu ook de juiste informatie als de
order nog niet opgeslagen is.

Productkenmerk in mix bij VMP orders
(module Kenmerken in de mix)

De verwerking van VMP orders vult ook het productkenmerk in de mix in als dat in de
standaardmix ingevuld is.

Foto koppelen geoptimaliseerd

Bij het printen van de brief controleert brieven printen of de foto niet verlopen is en
genereert zo nodig een nieuwe referentie zodat de juiste referentie in de QR code staat.
Dit werkt alleen als Afzetinformatie instellingen Brieven printen zonder foto=NEE en als
EAB instellingen per veiling Foto verplicht (KLOK) =JA. Voorheen gebeurde dit pas bij het
maken van de EAB. Gevolg is dat de foto nu al bij het printen van de brief in Verzonden
beelden komt te staan, zodat de foto al verstuurd zal worden vóórdat de EAB gemaakt
wordt.

Veilinglogistiek verbeterd bij Denen veilen

In de orderinvoer resulteert een afzetwijze met prijsinstrument LV in
Veilinglogistiek=LOG ipv Veilinglogistiek=BLO

Order met heel veel orderregels verbeterd

Diverse onderdelen die orderregels met Linnaeuskenmerken toevoegen (bijv. VMP) slaan
de Linnaeus kenmerken nu gesorteerd op zodat deze ook weer correct teruggevonden
worden (bijv bij > 256 orderregels).

Rapporten en Bonnen
Velden op urenoverzicht uitgebreid

De velden printdatum en gebruiker zijn toegevoegd aan het urenoverzicht. De gebruiker
is de ingelogde gebruiker in SDF Profice.
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Barcode op stickers mogelijk

Bonnen printen kan nu ook op de fuststicker en karsticker een barcode afdrukken.

Afleverbon layout uitgebreid

Tabel Financieel afleveradres is toegevoegd aan de afleverbon, hierin staan alle
adresvelden van het financieel afleveradres.

Resultaatberekening
Kostprijsberekening checkt begin- fase en opzetdatum

De kostprijsberekening geeft een melding op begindatum, fasedatum en opzetdatum
zodat dit strookt met de nieuwe meldingen in invoer ruimte. Wel altijd dezelfde melding:
"De startdatum van een oppervlakte gegeven is lager dan de opzetdatum". Maar de
datums worden erbij vermeld dus opsporen is nu mogelijk.

Resultaat partijen verbeterd

Resultaat partijen Tabblad Uitval toont nu de juiste getallen in het veld Over.

SDF Systeem algemeen
Installatie update met administrator rechten

Als bij het installeren van een update en draaien van een conversie het stoppen van de
broker niet lukt omdat hij geen administrator rechten heeft om de service te stoppen
geeft de SDFupdater de melding "Kan broker service niet stoppen. SDFUPD.EXE niet als
administrator gestart?".

Sorteren
Selectie criteria Sorteer kwaliteit extra uitgebreid

In de tabel Sorteer kwaliteit extra kunt u naast 'kleiner of gelijk', 'groter' en 'groter of
gelijk' nu ook 'gelijk' en 'ongelijk' instellen als selectiecriterium.

16

