
Nieuwe functie "Controleer beschikbaarheid" Syntess Prisma vanaf versie 5.20 

 

Functie beschikbaar onder “Opties” in: 
• Logistiek, Werkvoorbereiding 

• Logistiek, Bestellen, Verzoekregels  
• Logistiek, Bestellen, Te bestellen 

• Basisbestanden, Artikelen, Handelsgegevens 

 
Met deze optie kan, voor de leveranciers die dit ondersteunen via het internet, bij de 

leverancier opgevraagd wat de beschikbaarheid van de betreffende artikelen is. Als dit 

gelukt is wordt met kleuren de status aangegeven en eventuele 
opmerkingen/bijzonderheden van de leverancier getoond in een venster rechtsboven.  

 

De mogelijke kleuren zijn: 
  Groen - Leverbaar 

  Oranje - Afwijkingen/bijzonderheden 
  Rood  - Niet leverbaar/onbekend artikel 

 

Tijdens de eerste aanroep van deze functie bij een leverancier zal, voor zover nog niet 
ingesteld, het systeem om de inlogcodes bij de leverancier vragen. Deze inlogcodes 

worden leveranciers- en gebruikersgebonden opgeslagen en bij iedere volgende 

opvraging gebruikt.  
 

In Setup-Applicaties-Basisbestanden-Leveranciers kunnen de algemene inlogcodes per 

leverancier vastgelegd en gewijzigd worden. Deze codes zijn dan voor alle gebruikers 
beschikbaar. In Setup-Wachtwoord wijzigen kunnen gebruikers eigen wachtwoorden per 

leverancier instellen. 
 

NB. De informatie die getoond wordt is afkomstig van de leverancier en geldig op het 

moment van opvragen. Voor vragen/opmerkingen hierover graag contact met de 
betreffende leverancier opnemen. 

 
 



H-Logistiek, B-Bestellen, 1-Verzoekregels 
 
Kies in dit scherm voor Opties, Controleer Beschikbaarheid: 

 

 
 
De eerste keer zal het systeem om de inlogcodes bij de leverancier vragen: 

 

 

 



Vervolgens wordt van de regels de beschikbaarheid opgevraagd bij de leverancier en 

getoond in het scherm. De kleur geeft de status aan. Rechtsboven wordt van de actieve 

regel de opmerking van de leverancier getoond: 
 

 

 

 
 

H-Logistiek, B-Bestellen, 2-Te Bestellen 

 
Wordt in dit scherm Opties, Controleer Beschikbaarheid gestart, dan wordt van alle 

bestellingen de beschikbaarheid opgevraagd en op bestelniveau de status getoond: 

 Groen - Alle regels leverbaar 
 Oranje - Tenminste 1 regel met bijzonderheden 

 Rood  - Tenminste 1 regel met fout 
 

 

 



Geef <enter> om de status van de onderliggende bestelregels te bekijken indien er 

bijzonderheden zijn: 

 

 

 
 

 

H-Logistiek, A-Werkvoorbereiding 
Kies in dit scherm voor Opties, Controleer Beschikbaarheid. Van alle regels binnen het 

gezichtspunt zal de beschikbaarheid opgevraagd worden. Status en toelichting worden 

per regel getoond. 
 
 

 
 

 
A-Basisbestanden, J-Artikelen, 2-Handelsartikelen 

 



Wordt in dit scherm Opties, Controleer Beschikbaarheid gestart, dan wordt gecontroleerd 

of van dit artikel minstens 1 stuks leverbaar is: 

 

 

 


