Meer informatie over de AFAS inrichting
AFAS inrichting
1. Ga in AFAS Profit naar CRM/Dossier/Inrichting/Type dossier.
2. Kies ‘nieuw’.
3. Maak een nieuwe type dossieritem in AFAS. Koppel géén bestemmingen.

4. Optioneel: wil je de gebruiker de reden afboeking laten vullen? Maak een vrije tabel aan voor
‘reden afboeking’ en vul deze met precies dezelfde waarde als in de standaard AFAS tabel.
a. Algemeen/inrichting/vrije tabel/nieuw
b. Vul de waarde met jouw codes, de standaard codes zijn:

5. Ga naar algemeen/beheer/management tool. En kies dossier.

6. Open het bestand van de door jou aangemaakte type

7. Maak de vrije velden aan.

*Ik kies er bewust voor om een vrij veld voor Item te hanteren, hierdoor vind je de afboeking
niet terug in het item-dossier. Dat zou een behoorlijke vervuiling geven.

8. Voeg de vrije velden toe aan een vrije tabel onder tabbladen: InSite

9. Autoriseer! Maak je gebruik van filterdefinities voor het insturen van dossieritems? Voeg dan
dit type toe aan de filters:
a. Algemeen/Beheer/Autorisatietool
b. Kies Onderhoud gegevens Filters
c. Kies Dossieritem vastleggen: Type dossieritems
d. Voeg het zojuist aangemaakte type toe aan de juiste groep
10. InSite Autorisatie (afhankelijk van jouw manier van werken)
a. Ga naar Algemeen/In en Outsite/Inrichting/Functionaliteit
b. Open de functionaliteit ‘Voorraadmutatie’
c. Zet alle pagina onderdelen op onderhouden

11. Ga naar Algemeen/In en Outsite/Inrichting/Autorisatierol
a. Kies de autorisatierol waar de rechten moeten komen
b. Voeg de functionaliteit ‘voorraadmutatie’ toe.
12. Wacht zes minuten zodat AFAS voldoende tijd heeft om alle wijzigingen te publiceren naar
InSite.
13. Open InSite als Sitebeheer
a. Kies ‘onderhouden pagina’s’
b. Kies de voorraadmutatie aanmaken pagina
c. Style de pagina zoals jij wilt en publiceer hem
d. Plaats op de startpagina nog een linkje naar deze pagina en je bent klaar met de
AFAS inrichting!
14. Test het dossieritem door 1 of 2 afboekingen in te sturen.

Zo, de AFAS voorkant staat! Nu gaan we STKKR configureren. Lees hier meer over op
www.stkkr.nl/voorraad-gecontroleerd-afboeken-via-insite.

