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Introductie
Op diverse documenten worden teksten afgedrukt, die bij de order zijn vastgelegd. Hierbij kan
worden aangegeven welke teksten afgedrukt moeten worden op welke documenten.
Omdat teksten vaak op orderregels betrekking hebben, is de wens geuit om deze op orderregel
niveau vast te leggen.



Standaardteksten en Tekstuitbreiding
Afdrukcodes
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Standaardteksten en tekstuitbreidingen
Microsoft Dynamics NAV voorziet standaard in (deels) automatische teksten. Deze kunnen aan
artikelen worden gekoppeld aan artikelen, grootboekrekeningen en resources, maar ook
onafhankelijk aan inkoop- en verkooporders worden toegevoegd.
 Figure 1

Door een tekstuitbreiding aan een artikel te koppelen, kan deze bij het artikel op een order worden
geplaatst. Teksten kunnen in meerdere talen worden bijgehouden.
 Figure 2

 Figure 3

Per tekstuitbreiding kan worden bepaald naar welke onderdelen ze overgenomen moeten worden.
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 Figure 4

Wanneer “Autom. tekstuitbreiding” op de artikelkaart aanstaat, wordt de tekst automatisch op de
order opgenomen, zodra het artikel erop wordt geplaatst.
 Figure 5

Staat die optie niet aan, kunnen deze teksten via een functie op de order alsnog worden
toegevoegd.
 Figure 6

Daarnaast kunnen ook standaardteksten op orders worden geplaatst.
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 Figure 7

Deze kunnen door middel van codes worden opgegeven. De bijbehorende tekst kan op de order
nog worden aangepast. Ook hier kunnen tekstuitbreidingen aan toe worden gevoegd.
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Afdrukcodes
Om te kunnen bepalen op welke documenten welke teksten moeten worden afgedrukt, worden
afdrukcodes toegevoegd.
 Figure 8

Deze afdrukcodes bepalen dus waar teksten mogen worden afgedrukt.
 Figure 9

 Figure 10

Aan standaardteksten en tekstuitbreidingen is een afdrukcode toegevoegd.

7
Teksten op documenten

Omdat bij de productieorders en magazijnverzendingen bekend is om welke verkooporder(s) en
verkooporderregel(s) het gaat, is ook bekend of aan deze regel teksten zijn gekoppeld die bij een
productieorder/magazijnverzending horen.
 Figure 11

 Figure 12

Bij het aanmaken van de productieorder en de magazijnverzending worden deze teksten
overgebracht naar de kop. Ook de Afdrukcode wordt meegenomen, waarmee duidelijk is, op welke
documenten de teksten worden afgedrukt.
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Gebruikte objecten
 Figure 13
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