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Module

T1600 Kleur- en maatbalk

Deze module kan gebruikt worden in combinatie met T1500 Voorraad. Het 
geeft de mogelijkheid om door middel van een matrix, waarin kleur en maat 

variabel zijn, kleding te ordenen.
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1 Kleur- en Maatbalk
Deze module geeft de mogelijkheid kleding op een juiste manier te verkopen en te beheren. Door ge-
bruik te maken van een tabel / matrix waarin kleur en maat variabel is, wordt het mogelijk om alle kle-
dingstukken van het zelfde type te ordenen in het systeem en een goed overzicht te geven wat er ver-
kocht is en wat er nog in de winkel aanwezig moet zijn.

Er komen een aantal functies bij in het systeem waarmee overzicht gekregen kan worden, hieronder zijn 
de verschillende functies uitgelegd. De functies zijn te vinden bij Menu  Overige  Artikelen. (Kleuren en→ →  
maten , Maatbalk). Verder is er nog een instelling mogelijkheid bij Menu  Overige  Instellingen (Kleur/→ →
maat instellingen) 

1.1 Instellingen

Artikel
Bij het aanmaken van een artikel zijn een 
aantal  velden die van belang zijn om op 
een juiste  manier met de module T1600 
Kleur- en Maatbalk te kunnen werken.

Als voorbeeld hebben we hier een  Jas X. 
Bij deze artikelkaart zijn twee extra velden 
gemaakt. Kleur en Maat zijn de velden die 
er bij gekomen zijn. 

Wanneer u deze velden niet heeft zult  u 
contact moeten opnemen met uw leveran-
cier om deze toe te voegen.

Kleur/maat instellingen
Bij instellingen (Menu  Overige  Instellingen) is een extra knop toe→ → -
gevoegd:  Kleur/maat instellingen. Hiermee kan aangegeven wor-
den of het systeem de voorraad van het eerste artikel meeneemt naar 
de andere kleuren en maten. 

Voorbeeld: Het eerste artikel van Jas X is Bruin en met de maat S 
en daarvan hebben we 3 stuks op voorraad staan. Wanneer er nu andere maten of kleuren gemaakt 
worden van Jas X, dan zal de voorraad standaard op 3 stuks staan wanneer deze mogelijkheid aange-
vinkt staat.

Maatbalk
De functie maatbalk is te vinden bij (Menu  Overige  Ar→ → -
tikelen) artikelen en heeft als doel snelheid bij het invoeren 
te geven. Of u de functie nu gebruikt voor kinderkleding, 
mannenkleding,  vrouwenkleding,   schoenen  of  allemaal. 
Hier is het mogelijk de verschillende standaard maatbalken 
aan te maken.

Links  bevindt  zich  de  maatlijst en  rechts  de  maten.  De 
maatlijst kunt u een willekeurige naam geven door op bal-
ken wijzigen te drukken. De regel wordt geel en de naam 
kan ingevuld worden. Door op  Enter toetst te drukken is 
het mogelijk een volgende aan te maken.
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Het is nu mogelijk om de maatlijst te vullen door de juiste maatbalk te selecteren en op de knop Maten 
wijzigen te drukken. De geselecteerde regel wordt geel en kan worden ingevuld. Door op de Enter toets 
te drukken wordt de regel bevestigd en kan de volgende maat ingevuld worden. Wanneer de lijsten klaar 
zijn, kan dit overzicht gesloten worden door op de knop sluiten te drukken.

1.2 Invoeren 
Wanneer alle instellingen naar wens zijn kan een artikel verder uitgebreid worden met maten en kleuren. 
Dit kan gedaan worden aan de hand van de functie kleuren en maten, deze wordt hieronder uitgelegd.

Kleuren en Maten
Ga naar kleuren en maten, deze is te vinden bij artikelen (Menu  Overige  Artikelen). → →

Kies het artikel waarvan een kleur/maat matrix gemaakt moet worden. Als het product nog niet bestaat 
dan kan deze ter plekke worden gemaakt. Druk op Kies Artikel en selecteer, of maak een nieuw, artikel.

Druk vervolgens op  maat toevoegen en wanneer het om een 
nieuw artikel gaat dan komt het invoerscherm “nieuwe maten” te 
voorschijn.  Hierbij  kan gekozen worden uit  de maatbalken die 
gemaakt zijn bij de instellingen. Door een maat aan of uit te vin-
ken wordt de gewenste maatbalk gemaakt. Druk vervolgens op 
de knop OK.

NB: wanneer de maat overeenkomt met het artikel dat geselec-
teerd is zal het systeem niet twee keer de maat aanmaken. Hier-
mee hoeft geen rekening gehouden te worden.

Druk vervolgens op  kleur toevoegen om extra kleuren in de matrix te 
activeren. Bij het voorbeeld is er “Groen” neer gezet. Nu is het mogelijk 
om met de knop Alles (de)selecteren, alle maten die voorhanden zijn te 
selecteren. Door maten uit te vinken wordt er gekozen om een bepaalde 
kleur niet in een bepaalde maat te verkopen en dus aan te maken.

Wanneer alle kleuren en maten aangemaakt zijn is het mogelijk barcodes aan te maken voor alle artike-
len. Dit is mogelijk door op de knop Gen. Barcodes te drukken. Het systeem komt met een waarschu-
wing of u zeker weet of de barcodes aangemaakt moeten worden voor alle artikelen die nog geen barco-
de hebben. Druk op Ja, wanneer dit gewenst is. 
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Ook is het mogelijk om per artikel een barcode te vullen. Door op de knop barcode te drukken komt het 
invoerscherm naar voren waarbij u de 
gewenste  barcode  kunt  scannen.  Let 
op dat het juiste artikel  in de matrix 
geselecteerd  is.  Dit  moet  omdat  een 
barcode uniek is en maar op één arti-
kel kan zitten.

Door op de knop  prijs te  drukken is 
het mogelijk om voor het geselecteer-
de artikel de prijs aan te passen.

Door op de knop Voorraad te drukken 
kan van het  geselecteerde  artikel  de 
voorraad aangepast worden.

Wanneer alle gegevens juist zijn is het 
mogelijk  labels  af  te  drukken  door 
middel van de knop Afdrukken. 

Er verschijnt een artikel-afdruklijst waar alle maten en kleuren opstaan. Standaard neemt dit overzicht 
de aantallen van de voorraad over. 

Door  op de knop  afdrukken te  drukken kan de 
gewenste layout en  printer geselecteerd worden.

Wanneer er een layout aangemaakt moet worden 
dan is het verstandig om contact met uw kassa le-
verancier  op  te  nemen.  Deze  kunnen u hiermee 
helpen als het systeem overgenomen kan worden 
via internet (Bolt Service). Het lay-outen kan ge-
daan worden bij: Menu  Overige  Beheer en dan→ →  
de knop Lay-out.
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