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1. Interne bewerkingen aanmaken 

Voor een juiste weergave van de gegevens in de Bezettingslijst is het essentieel dat u de stamgegevens van 

interne bewerkingen goed invult.  
 

− Open het ‘Interne bewerkingen’ bestand via ‘Stamgegevens → Bewerkingen → Interne 

bewerkingen’.  

− Voeg een nieuwe interne bewerking toe via Nieuw. 

− Vul de gegevens op het tabblad Hoofdgegevens in als onderstaand. 

− Geef de bewerking de code ‘SP001’ en noem de bewerking ‘Spuiten’. 

− De kostensoort is 100. 

− Vink de optie ‘Opnemen in planning?’ aan.  

 

− Ga naar het tabblad Tarieven. Maak een nieuw tarief aan via Rechtermuisknop → Nieuw.  

− Vul de tarieven en het toeslagpercentage in, bijvoorbeeld als onderstaand.  

− Klik op OK om de gegevens te bewaren.  

 

− Controleer of de tarieven zichtbaar zijn op het tabblad Hoofdgegevens. 
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− Ga naar het tabblad Overige. Vul de gegevens in als onderstaand. 

− De insteltijd is 25 minuten. 

− De doorlooptijd is 5 dagen 

− De weekcapaciteit is 40 uur per week. 

− Laat de optie ‘Vaste doorlooptijd’ UIT staan. Zou u die namelijk wel aanvinken, dan zou het systeem 

geen rekening houden met de weekcapaciteit.  

− Het bewerkingstype is ‘Anders’. 

 

− Klik op OK om de bewerking te bewaren.  
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2.  Calculatie aanmaken 

Maak een calculatie aan die u als voorbeeld gebruikt in de volgende opdrachten.  

 

− Maak onderstaande calculatie aan via ‘Nieuw → Calculatie’.  

− De klant is bijvoorbeeld ‘Bemet International B.V.’ 

− De omschrijving is ‘Plaatwerk’. 

− De seriegrootte is 100. 

 

− Voeg onderstaande bewerkingen toe via ‘Toevoegen → Interne bewerking’. 

• ZA001, FR002, SP001 en CO002. 

 

− Stel de instel- en cyclustijden in als onderstaand. 

 

− Voeg het materiaal PL0200ST37 (Plaat 2 mm) toe via ‘Toevoegen → Materiaal’. 

− De bruto afmeting is 500 x 500 mm. 
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− Geef in het tabblad Betaling en verzending aan dat er twee transportdagen nodig zijn. (N.B. 
Transportdagen is de periode tussen de productiedatum en de leverdatum. De productiedatum wordt 

berekend op basis van leverdatum – transportdagen).  

 

− Bereken de doorlooptijd via  . 

− Stel de leverdatum in. Zorg dat deze na de benodigde doorlooptijd ligt. 

− Desgewenst kunt u de calculatie tussentijds bewaren en toevoegen aan een project via de knop  . 

− De factuurprijs is voor deze opdracht niet van belang. Stel deze gelijk aan voor voorcalculatie. 

− Geef de calculatie in productie en sluit deze af. 
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− Open de lijst met voorraadreserveringen via ‘Logistiek → Voorraadreserveringen’ en boek de 

voorraadreservering af.  

 

 


