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Handleiding afdrukken van prijskaartjes. 
BIS geeft u de mogelijkheid om artikelinformatie en prijzen af te drukken op product- en prijskaartjes. 
Om dit voor u zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij onder rapporten een paar standaard 
opmaak product- en prijskaartjes opgemaakt.  
Via deze handleiding leest u hoe u deze kaartjes kunt afdrukken. Verder wordt er ook aan u uitgelegd 
hoe u het afdrukken van kaartjes een volgende keer sneller kunt uitvoeren. De kaartjes die kunt 
afdrukken zijn geschikt voor de labels voor aan de Vimex haak of voor de prijsrail. Mocht u nog niet in 
bezit zijn van deze standaard opgemaakte kaartjes dan kunt in deze handleiding lezen hoe u deze 
kunt downloaden. 
 

Invoeren artikelen en prijs her berekenen 
De eerste stap is het selecteren van de juiste artikelen in BIS waarvan u de kaartjes wilt afdrukken. 
Alle artikelen voert u in onder het tabblad Order/Offerte. 
 

 
Figuur 1 Tabblad Order/Offerte 

• Ga naar tabblad Order/Offerte 
• Bekijk of de status van dit tabblad Offerte is. 

 
 
 

 
Figuur 2 Status Order of Offerte 

• Klik eventueel op het Icoon Status veranderen van Order naar Offerte 
 
U kunt handmatig of via de scanner de artikelen invoeren waarvan uw de kaartjes wil gaan 
afdrukken. 
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Figuur 2 Invoeren artikelen 

• Voer bij het veld Barcode het Beekman artikelnummer in of de barcode en druk op de 
ENTER-toets.  

 
In het hoofdstuk artikelen invoeren m.b.v. de handscanner op het eind van deze handleiding treft u 
meer informatie aan over het inlezen van artikelen via de handscanner. Zo is het belangrijk voor u 
dat de status in het tabblad Order/Offerte ook daadwerkelijk offerte is of blijft. 
 
Na het invoeren van meerdere artikelen bijv. door gebruik te maken van de scanner kan het zijn dat 
de prijzen niet up to date zijn. Alvorens te gaan printen kiest u voor her berekenen van de prijzen.  
 

 
Figuur 3 Ingevoerde artikelen 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Versie 1.0   14-02-2013 

 

 
Figuur 4 Herberekenen prijzen 

• Kies voor het Menu Extra en submenu, Order/Offerte, Consumenten/Verkoop prijzen her 
berekenen 

Dit kan ook via het icoon her berekenen als deze ingekleurd is:  

Afdrukken artikel informatie op kaartjes 
Na het her berekenen kunt u de kaartjes gaan afdrukken. Afhankelijk van het type kaartje en de 
informatie die u daarop wilt hebben kiest u voor het juiste kaartje. Via het menu rapporten kunt u 
voor gedefinieerde rapporten (kaartjes) selecteren die uw wilt gebruiken voor het afdrukken. 
Afhankelijk van de gekozen kaartjes dient u natuurlijk wel het juiste papier in uw printer te doen.  
 

 
 

• Kies voor het Menu Rapporten en submenu, Rapport editor 
• Kies vervolgens voor het icoon selectie (rood omcirkelt) om het juiste kaartje te selecteren 

o Lees op de volgende pagina als u deze kaartjes niet aan treft. 
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• Klik vervolgens op het icoon uitvoeren (oranje omcirkelt)  

 
Mocht u de voorbeeld kaartjes niet zichtbaar hebben dan kan u via onze website deze voorbeeld 
kaartjes downloaden en beschikbaar maken voor BIS. Dit wordt verder uitgelegd onder het 
hoofdstuk Kaart bestanden download. 
 
U krijgt een dialoogkader te zien met daarin een afdruk voorbeeld. U kunt dit dialoogkader vergroten 
om de informatie beter te zien. Via afdrukken kunt u het versturen naar de printen. U kunt voor 
dezelfde artikelen natuurlijk ook nog andere type kaartjes selecteren om af te drukken. 
 

 
 

• Klik op het icoontje afdrukken links boven in dit dialoogkader om de kaartjes af te drukken. 
U heeft nu geleerd hoe u artikelen kunt invoeren en de informatie daarvan af kunt drukken op 
speciaal papier geschikt voor kaartjes. 

Werken met meerdere artikellijsten 
Het invoeren van artikelen is vaak bewerkelijk. Daarom geeft BIS u de gelegenheid om eerder 
ingevoerde artikelen te bewaren voor een volgende keer. U kunt zo meerdere groepen artikelen 
bewaren elk onder een nieuwe offerte. Voer daarom bij de ingevoerde artikelen een omschrijving 
toe als geheugensteuntje. 
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• Voer extra informatie toe aan de door u ingevoerde artikelen. 
 
 
 
Verder kunt u nog nieuwe lijsten artikelen aanmaken of bestaande lijsten (offertes) aanpassen. Meer 
uitleg hierover treft u hieronder aan. 
 
 

 
 

• Klik op het icoon nieuwe offerte om een nieuwe lijst artikelen aan te maken. 
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In het scherm van de offerte treft u verder nog 3 rijen iconen aan, genummerd met de rode cijfers 1, 
2 en 3. 
 
 
 
1) Met deze iconen kunt u tussen meerdere gemaakte offertes bladeren.  
 
2) Met deze iconen kunt u tussen de artikelen binnen in de offerte bladeren. Zo kunt u naar een 
vorige of volgende regelen navigeren. U kunt eventueel met de DELETE toets of het icoontje – het 
geselecteerde artikelen wissen 
 
3) Met deze iconen heeft u de mogelijkheid om algemene commando’s uit te voeren voor de gehele 
offerte. Bijv. Her berekenen of een nieuwe offerte aanmaken. Door de muis aanwijzer op een icoon 
te plaatsen (zonder te klikken) krijgt u meer uitleg over het icoon dat u aanwijst. 
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Namen van kaartjes en papier keuze  
Hieronder zie u de namen van kaartjes die u kunt selecteren.  

Papier of scanner bestellen 
U treft achter de voorbeelden in de derde kolom het Beekman nummer 
aan zodat u deze ook bij ons kan bestellen.  

Het Beekman nummer voor de handscanner is:  5.99.03.23-0 

Naam kaartjes Voorbeeld Artikel nummer papier 
_A4S_Scheurkaart-Prijsrail-
zonder-Prijs-feb-2013 

 

9.00.51.56-0 

_A4L_Vimex-Dubbelzijdig-
met-Prijs- feb-2013 

 

9.00.32.21-0 

_A4L_Vimex-Dubbelzijdig-
zonder-Prijs- feb-2013 

 

9.00.32.21-0 

_A4S_Scheurkaart-Prijsrail-
met-Prijs- feb-2013 

 

9.00.51.56-0 
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Artikelen invoeren met behulp van de Beekman Handscanner. 
 
U leest hier in het kort hoe u artikelen snel kunt invoeren met de Beekman handscanner. 
Voor meer uitvoerige informatie over het installeren en gebruik van de handscanner verwijzen wij u 
graag door naar onze website, veel gestelde vragen. U kunt daar zoeken op handleiding om een meer 
uitvoerige handleiding te downloaden en lezen.  
 

• Scan de artikelen die u wilt invoeren 
 
Na het scannen van artikelen wilt u de artikelen inlezen in BIS. Op het moment dat u de scanner 
aansluit op u PC worden de artikelen ingelezen. Afhankelijk van uw instellingen zijn er meerdere 
opties: 

 

- Er verschijnt een dialoogkader en er wordt u gevraagd waar de artikelen naar gestuurd 
dienen te worden, Beekman.nl of BIS. 

- Er verschijnt geen dialoogkader en automatisch worden de artikelen naar de Beekman.nl 
website gestuurd. U wilt dit niet en lees hieronder hoe u dat kunt veranderen. 

- De artikelen worden rechtstreeks naar BIS gestuurd zoals u dit al wilde. 

In het dialoog kader van de scanner kunt u opgeven dat u deze keer de artikelen in BIS wilt inlezen. 
Verschijnt er geen dialoogkader na het aansluiten van de scanner activeer dan zelf handmatig het 
dialoogkader waar u de keuze over insturen kunt maken.  
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Na het opstarten van uw PC treft u onderin uw windows scherm het icoon van de Beekman 
handscanner aan. Mocht dit niet het geval zijn start dan eerst via programma’s van windows het 
programma de Beekman scanner op. 

• Geef een dubbel klik op het icoon Beekman scanner op het dialoogkader te activeren. 

 

• Selecteer in het dialoogkader Scanner Tool voor de actie: Stuur naar BIS 

Al u artikelen worden nu naar BIS gestuurd op het moment dat u de scanner op de PC aansluit met 
de daarbij behorende kabel of als u kiest voor de Knop Opnieuw verwerken. 

Let erop als u de artikelen naar BIS stuurt u deze van order omzet naar offerte status.  

 

 

 

  



 

 

Versie 1.0   14-02-2013 

Technische informatie voor de systeembeheerder 
 

Dit hoofdstuk bevat informatie die verwachten dat u wat meer computer kennis bevat om de 
handelingen ook goed uit te voeren.  

Kaartjesbestanden download 
 
Via onze website www.beekman.nl veel gestelde vragen kunt u zoeken naar kaartjesbestanden 
(rapport bestanden) en dit ZIP-bestand downloaden om deze vervolgens uit te pakken. 
Een ZIP-bestand bevat meerdere bestanden zodat u makkelijk in 1 keer alle bestanden kunt 
downloaden en uitpakken naar de juiste directory. 
 

• Download het rapport_bis.zip bestand van onze www.beekman.nl website 
 
Pak het bestand uit en zorg dat de uitgepakte bestanden in de juiste directory (map) van het BIS 
programma komen te staan. 
 
C:\\ Program Files\Beekman\BISPRO\Client\Rapporten 
 

 
 
 
Het rapport-bis.zip bestand bevat op dit moment de volgende bestanden. Het kan zijn dat er in de 
toekomst meer bestanden (rapporten) bijkomen. 
 
_A4S_Scheurkaart-Prijsrail-zonder-Prijs- feb-2013.rtm 
_A4L_Vimex-Dubbelzijdig-met-Prijs- feb-2013.rtm 
_A4L_Vimex-Dubbelzijdig-zonder-Prijs- feb-2013.rtm 
_A4S_Scheurkaart-Prijsrail-met-Prijs- feb-2013.rtm 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.beekman.nl/
http://www.beekman.nl/
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Er verschijnt geen dialoogkader na het dubbelklikken op het icoon van de handscanner. 
 

Hier onder leest u hoe u het ini-bestand van de software kunt aanpassen zodat u wel de vraag 
gesteld krijgt. 

- Sluit de scanner software af 

 

- Ga via windows bestanden naar de mappen Program files en Beekman Barcode Tool. 

Hier treft u het Beekman Scanner Tool.ini bestand aan. 

- Geef een dubbele klik om dit bestand te openen 

 

- Verander de actie in een 0 om de vraag over insturen te krijgen en sla het bestand op. 

U kunt nu het scanner programma weer starten en nu verschijnt wel het dialoogkader met de vraag 
over insturen. 

ACTIE=0 (De vraag wordt gesteld) 
ACTIE=1 (Artikelen worden automatisch naar beekman.nl web gestuurd) 
ACTIE=2 (Artikelen worden automatisch naar BIS gestuurd) 
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