Apps WMS-Magazijnontvangsten, direct verwerken.
Inleiding
Deze handleiding beschrijft de voorbereidingen om met de App ‘King WMS Magazijnontvangsten’,
magazijnontvangsten direct te verwerken en te boeken in de KING administratie.

Vereisten
Op je systeem waar King geïnstalleerd is moeten de volgende onderdelen geïnstalleerd zijn voordat
de job voor het direct verwerken van een magazijnontvangst ingericht kan worden.
• King versie 5.57a1 server of hoger
• King Connector, meest recente versie, werkend en actief.
• King Magazijnontvangsten 5.3 of hoger.

Aandachtspunten bij de installatie printers in Netwerkomgeving
In een netwerkomgeving waar een KingServer aanwezig is kan het zijn dat de printers in King niet
uniform ingesteld zijn voor alle werkplekken.
• Per werkstation kunnen andere printers/printernamen beschikbaar zijn.
• Hierdoor moet je met het maken en inregelen van lay-outs en jobs dus kijken naar vanuit
‘waar deze verwerkt gaan worden’: vanaf de KingServer of vanaf het werkstation.
Om ervoor te zorgen dat de job die je aanmaakt om met de App ‘King WMS Magazijnontvangsten’
extra afdrukverslagen af te drukken, dien je er dus voor zorg te dragen dat:
• De printernamen binnen het gehele netwerk en dus ook op de KingServer hetzelfde zijn.
• De job aangemaakt wordt op de KingServer.
• De diverse lay-outs gecontroleerd en ingesteld worden door in te loggen op King5 op de
KingServer.
NB. Voor meer instellingen voor printers in een Netwerkomgeving verwijzen we je naar het
document: ‘Printer instellen om King-jobs in een Netwerkomgeving te printen (pdf)’.

Aanmaken Job ‘verwerken magazijnontvangsten’
1. Start King5 (op de server) en log in op de administratie die gebruikt wordt voor de App ‘King WMS
Magazijnontvangsten’.
Ga vanuit het hoofdmenu naar 'Diversen > Jobs'.
Het scherm met je eigen Jobs in King verschijnt.
2. Klik op ‘Toevoegen’.
Geef de nieuwe Job een (nog niet bestaand) ‘Nummer’ en een ‘Omschrijving’.

3. Klik vanuit de tab Regels op Toevoegen.
En kies bij de nieuwe regel onder de kolom Soort voor ‘Script’.

4. Vul achter ‘Scriptnaam’ het volgende in: MagOntvangstKlaarzettenVoorVerwerking
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5. Klik weer vanuit de tab ‘Regels’ op de knop ‘Toevoegen’ om een 2e regel aan te maken.
Kies nu onder de kolom Soort voor: ‘Verwerking’.
Kies dan bij ‘Verwerksoort’ voor ‘Magazijnontvangst’ en bij ‘Selectie’ voor ‘Geïmporteerde’.

6. Selecteer hierna bij de ‘Printer’ eerst voor de knop ‘Afdr.instelling…’
Je kunt dan in het volgende venster nog voor 2 controle instellingen kiezen, indien gewenst.

NB. De overige instellingen zijn in je King administratie onder de ‘Vaste gegevens Inkoop’
ingesteld en worden, zoals default is ingesteld, toegepast.
7. Klik op ‘Opslaan’ en kies een specifieke printer door op de knop ‘Printer…’ te klikken.
Selecteer de printer waaruit de afdrukken moeten komen.
• Je kunt de ‘Default printer’ kiezen wanneer de instellingen zijn vastgelegd in de lay-out.
• Kies een andere printer als je wilt dat de uitvoer altijd naar een vooraf bepaalde printer
gestuurd moet worden. NB. Kijk hierboven bij Aandachtspunten bij de installatie printers in
Netwerkomgeving voor meer printer instellingen.
Sluit het venster. De Job is aangemaakt.
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Stel de King WMS Magazijnontvangsten in
Meld je aan in de App ‘King WMS Magazijnontvangsten’ en
ga naar het instellingenmenu.
Geef bij ‘Magazijnontvangst verwerken’ het correcte
Jobnummer in (in ons voorbeeld 007).

Je bent nu klaar met de eenmalige instellingen.
De eerstvolgende keer als je in de App ‘King WMS
Magazijnontvangsten’ een magazijnontvangst verwerkt,
zal deze daarna in de King administratie automatisch
verwerkt, geboekt en geprint worden.
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