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Inleiding
Met deze handleiding moet u zich helemaal kunnen redden in het Eyestore pakket. We zijn ons ervan
bewust dat de handleiding nog niet volledig is en zijn ook bezig om te zorgen dat het gehele pakket
beschreven word.
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze handleiding of er is iets niet duidelijk / onvolledig dan
horen we het graag van u. Zodoende kunnen wij de handleiding nog beter aan uw wensen
aanpassen.
De handleiding is zo ingedeeld dat de hoofdstukken overeen komen met de iconen op het Eyestore
bureaublad. Een extra hoofdstuk is toegevoegd voor Windows instellingen.

5

Agenda
Algemeen
Voor het efficiënter plannen en beheren van afspraken is in EyeStore de (online) agenda beschikbaar. Hierin is
het mogelijk om zowel op bedrijfsniveau als op klantniveau afspraken in te plannen. Daarnaast is deze online
agenda zo ingericht dat o.b.v. de openingstijden van de winkel, de beschikbare ruimtes en de aanwezigheid van
de werknemers er altijd een actueel overzicht getoond kan worden.
Op werknemersniveau kunnen gegevens bijgehouden worden. Contracturen, vakantie en vrije dagen,
afspraakmogelijkheden.
De agenda binnen EyeFactory bestaat uit een aantal onderdelen:
 Instellingen
 Plannen en beheren afspraken m.b.v. agenda
Instellingen
Voordat de agenda in EyeStore gebruikt kan worden, moeten de volgende gegevens ingesteld worden:
Openingstijden van de winkel
Afspraakmogelijkheden
Ruimtes
Agenda instellingen
Werknemer (Contracturen, vakantie en vrije dagen, afspraakmogelijkheden) : er kan voor worden gekozen
bij het plannen van afspraken wel of geen rekening te houden met instellingen bij de werknemers. Let wel:
Indien er gebruik gemaakt wordt van de online agenda, dienen deze gegevens ook te zijn ingesteld.

Dit wordt verder uitgelegd in hoofdstuk 2.

Plannen en beheren afspraken m.b.v. agenda
De afspraken kunnen op 2 manieren ingepland worden: via de agenda of via de klant.
Indien gekozen wordt via Klant de afspraak in te plannen is het ook mogelijk daar de afspraken van de
betreffende klant in te zien.
Dit wordt verder uitgelegd in hoofdstuk 3.
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Instellingen


Ga op het bureaublad naar instellingen.



Ga naar Bedrijf.



Klik op de naam van de winkel.



Het volgende scherm verschijnt.

Vervolgens kunnen de volgende gegevens ingesteld worden:
1.1 Openingstijden van de winkel
1.2 Afspraakmogelijkheden
1.3 Ruimtes
1.4 Werknemers
1.5 (Online) agenda instellingen
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Openingstijden van de winkel
o

Ga naar tabblad Openingstijden (ma-zo).

o

Invullen van de openingstijden:
 Klik op aanwezig.



Klik op de tijd van de dag die ingevuld moet worden.



Rechts verschijnt de volgende tekst:



Selecteer de eindtijd door op de tijd van die dag te klikken. Als de winkel tussen de middag is
gesloten van 12.00 tot 13.00 uur klik als eindtijd 11.45 uur.



Winkel gesloten: Klik op



Rechts verschijnt de volgende tekst.



De winkel tot 13.00 uur gesloten, klik als eindtijd 13.00 uur
Als de winkel gesloten is om 18.00 uur, klik bij 18.00 uur.



Vul zo alle dagen van de week in. (Dit zijn de normale openingstijden)
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Wanneer er vergeten wordt eerst op het afspraaktype te klikken verschijnt de volgende tekst.

o

Veranderen van een reeds bestaande openingstijd:
 klik op het betreffende vak met de begintijd.



Klik op ok. Het betreffende blok wordt verwijderd.

Zo kunnen meerdere blokken verwijderd worden en kunnen nieuwe tijden ingevuld worden.
o

Invoegen van een pauze.
 Klik op


Volgend scherm verschijnt.
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o



Vul de gegevens in en sla op.



In de agenda ziet het er als volgt uit

Aangepaste openingstijden (afwijkend van normale openingstijden).
 Klik op de datum die aangepast moet worden.



Klik op de tijd in de dag die u wilt veranderen.



Om terug te gaan naar de normale openingstijden, klik op
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Afspraakmogelijkheden
o

Ga naar tabblad Agenda afspraakmogelijkheden.

o

Klik op de afspraak type die u wilt wijzigen:
Het volgende scherm verschijnt.



Naam: Hier kan de naam aangepast worden.



Soort: Klik op het pulldown menu en u kunt hier de soort selecteren.

Afwezig: bijvoorbeeld bij winkel gesloten: dan is iedereen afwezig en kan er geen afspraak
ingepland worden.
Aanwezig: bijvoorbeeld bij afspraaktype aanwezig. de ruimte en werknemer zijn op het tijdstip
van dit afspraaktype beschikbaar voor een andere afspraak
Bezet: de ruimte en werknemer zijn op het tijdstip van dit afspraaktype niet beschikbaar voor een
andere afspraak
Geen:


Duur: Hier kunt u aangeven hoe lang de afspraak gaat duren.



Kleur: Klik in het vak en daarna kunt u de kleur selecteren.
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Werknemerfunctie: om te bepalen welke functie voor deze afspraakmogelijkheid van belang is.



Volgorde: hiermee kan worden bepaald in welke volgorde de afspraaktypes in de dropdownlist bij
het maken van een afspraak worden getoond.



Wilt u de afspraaktype in uw agenda kunnen kiezen, zet een vinkje bij actief.
Daarnaast kunt u bij weergaven van de lijst afspraakmogelijkheden onder instellingen/bedrijf
ervoor kiezen zowel de actieve als de inactieve te tonen, door het vinkje actief uit te vinken zoals
hieronder:
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Wanneer u een online agenda heeft en de afspraaktype wilt u in de online agenda kunnen kiezen,
zet een vinkje bij online agenda.

o

Zodra alle gegevens zijn ingesteld, klik op opslaan.



In het hoofdscherm het volgend resultaat

Ruimtes
o

Ga naar tabblad Ruimtes.

o

Ga naar ruimte beheer om een ruimte aan te maken en te koppelen aan een afspraaktype.

o

Het volgende scherm verschijnt

o

Klik op toevoegen.

o

Het volgende scherm verschijnt



Kamer: Geef de naam van de betreffende ruimte.
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o



Afspraaktype: zet een vinkje bij de gewenste afspraaktype, meerdere types zijn mogelijk.



Actief: zet een vinkje wanneer u deze ruimte wilt gebruiken.



Klik op opslaan.

Het volgende scherm verschijnt



Klik op het kruisje



Het hoofdscherm van tabblad Ruimtes verschijnt.



Klik op het pulldown menu van Selecteer ruimte.



Kies een ruimte.



Het volgende scherm verschijnt

of op de annuleerknop

.

Werknemers
Er kan voor worden gekozen de instellingen van de werknemers mee te nemen in het kunnen plannen van
afspraken. Dit dient aangegeven te worden onder Instellingen/Bedrijf/(Online) agenda instellingen:
Instellingen werknemers aanvinken.

Indien er besloten wordt dat die instellingen niet bepalend moeten zijn voor het kunnen inplannen van
afspraken in de EyeStore agenda, dient deze uitgevinkt te worden. Let wel: Indien er gebruik gemaakt wordt
van de online agenda, dienen deze gegevens ook ingesteld en aangevinkt te zijn.
Voordat Instellingen werknemers is aangevinkt , dient u er zeker van te zijn dat de contracturen en
afspraakmogelijkheden bij de werknemer correct zijn ingevoerd:
Ga naar tabblad Werknemers.
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Ga naar Werknemer beheer om een werknemer toe te voegen of gegevens te wijzigen.



Het scherm met werknemers verschijnt.



Klik op de naam van de werknemer en het volgende scherm verschijnt



Klik op wijzigen om gegevens van de werknemer te wijzigen, afspraaktypes te koppelen, vrije dagen bij
te houden en contracturen in te vullen.

a)

Afspraaktype:
Zet een vinkje bij het type afspraak welke de werknemer mag doen
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b) Vakantie/ vrije dagen:
Voor het bijhouden van vrije dagen/ziekte e.d. van de werknemer.



Klik op toevoegen .



Het volgende scherm verschijnt





Van tot :Geef de periode aan dat een werknemer vrij/ziek is.



Afspraaktype



Na invulling van het scherm klik op opslaan.

Bij de vakantie/vrije dagen verschijnt het volgende scherm

16



Er kunnen dagen gewijzigd of verwijderd worden: Klik op



Het volgende scherm verschijnt



Wijzig wat veranderd moet worden.



Verwijderen 1 of meerdere items.



klik op



Het volgende scherm verschijnt



Klik op Ok als u de regel wilt verwijderen.



Klik op Annuleren als u de regel niet wilt verwijderen.



Klik op opslaan.



Volgend scherm verschijnt
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Contract uren: om in de agenda inzichtelijk te maken welke uren een werknemer aanwezig is om
diegene te koppelen aan afspraken is het ook van belang de dagen en uren die hij/zij werkt in te
voeren:
 Klik op toevoegen .


Het volgende scherm verschijnt

o Begin datum:
Vanaf welk moment de contracturen van die werkgever in gaan.
o Eind datum:
Hier kan (indien beschikbaar) de einddatum van die contracturen ingevoerd worden,
maar is niet verplicht.
o Vervolgens kunnen de dagen die de werknemer werkt aangevinkt worden en kan per dag
de begin en eind tijd van zowel werktijden als pauzes ingevuld worden. Indien een dag
aangevinkt is, zijn die tijden allemaal verplicht. (indien die niet ingevuld zijn verschijnt de
volgende melding:

o Klik vervolgens op opslaan
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o


Indien alle tabbladen zijn ingevoerd, klik op



Indien u vervolgens terug wilt naar het scherm met de werknemers: Klik op de annuleerknop



Indien u vervolgens naar het tabblad Werknemers wilt, klik op het kruisje
scherm of op de annuleerknop

.



Het hoofdscherm van tabblad Werknemers verschijnt.



Klik op het pulldown menu van Selecteer Werknemer.



Kies een werknemer.



Het volgende scherm verschijnt

(Online) agenda instellingen
o

Ga naar tabblad (online) agenda instellingen.

o

Agenda
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.

rechts bovenaan het

o



Tijdschaal
 Hier wordt het tijdsinterval in de agenda aangegeven.



Maand afkap
 Geeft in de agenda de begintijd en eindtijd aan.



Nieuwe afspraak venster sluiten na opslaan
 Met vinkje sluit het venster van het afspraakvenster na opslaan.



Werknemer verplicht
 Werknemer verplicht aangevinkt, bij het maken van een afspraak in de agenda moet een
werknemer gekozen worden, anders verschijnt het volgende scherm.



Ververstijd
 In de agenda wordt het programma in de ingestelde tijd herladen, om te kijken of er nieuwe
afspraken zijn



Afspraak e-mail tekst
 Template voor document dat klant ontvangt als bevestiging van de afspraak. Hier kan de
tekst gemaakt worden die de klant ontvangt als de opticien een afspraak in de agenda in
Eyestore heeft ingepland.



Werknemer VCard
 Gaat een email naar de klant en naar de werknemer met een afspraakkaartje. Bij aanklikken
komt werknemer in zijn eigen agenda terecht

Login opties: voor Online agenda
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Klantnummer
 Indien met het klantnummer ingelogd kan worden



EyeCard
 Indien met gegevens van de eyecard ingelogd kan worden
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o

Onderdelen voor online agenda:

o

Bevestigingsmails

o

o
o
o

Klant bevestiging email
 De klant krijgt een bevestiging per mail van de gemaakte afspraak. Het document kan
gemaakt worden bij “bevestiging template” (zie printscreen hieronder)
Alert klant na goedkeuring(Email)
 De klant krijgt een bevestigingsmail dat afspraak is goed of afgekeurd
Alert opticien
 De opticien krijgt een email dat er een afspraak is binnengekomen.
De documenten kunnen gemaakt worden bij “bevestiging template”

o Extra





o

Aantal dagen in de toekomst voor het maken van een afspraak
 Na het aantal ingestelde dagen is het niet mogen een afspraak te maken
Laat klanten werknemer kiezen
 De klant mag zelf een werknemer kiezen
Afspraak zonder goedkeuring
 De klant krijgt geen mail dat de afspraak is goedgekeurd.

Talen

De interface (omgeving) van de online agenda komt in de betreffende taal te staan
o

Verplichte velden
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Wat aangevinkt is moet verplicht ingevuld worden door de klant.
o

Afspraaktype vertaling

Hier kunnen verschillende afspraaktype geselecteerd worden en worden dan vertaald.
o

Bevestiging templates (standaard templates aangemaakt door EyeFactory, kan door opticien aangepast
worden)

Hier kunnen de documenten gemaakt worden die bij “bevestiging” verstuurd worden.

GEBRUIK
De opticien heeft de mogelijkheid de afspraken voor de klanten in de agenda van EyeStore in te plannen via de
Agenda (3.1) of via de klant (3.2).
De klant heeft de mogelijkheid een afspraak aan te vragen via de online agenda (3.3).

Via agenda


Ga op het bureaublad naar Agenda.



Ga naar Agenda week.
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Het volgende scherm wordt geopend



Links worden de te selecteren gegevens voor de afspraak getoond



Kies op het pulldown menu om te kiezen voor algemeen, ruimtes of werknemers



Kamer(s): Bij de keuze kamer klik dan bij algemeen op pulldown menu om te kiezen voor de betreffenden
ruimtes waar een afspraak gemaakt moet worden



Werknemer(s): Bij de keuze werknemer, klik dan op het pulldown menu en selecteer een werknemer



Om vervolgens een afspraak te maken klik eerst in de kalender op de gewenste datum.



klik op de gewenste afspraaktijd van de betreffende dag
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Indien er een tijdstip wordt gekozen waarop de winkel is gesloten of niemand (roze en oranje
gemarkeerde regels) aanwezig is verschijnt de volgende melding:



Indien het een tijdstip betreft waarop de winkel open is of iemand aanwezig, wordt het volgende scherm
getoond:



Selecteer bij afspraaktype welk type afspraak het betreft



Kies een werknemer
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Klik op kies klant



Volgende scherm wordt geopend:



Zet bij achternaam de naam en enter



Klik de klant aan, deze wordt vervolgens aan de afspraak toegevoegd.



Wanneer een afspraak herhaald moet worden, zet een getal in het vakje achter herhalingstype en kies
voor de periode van herhalen.



Indien gewenst zet tekst bij omschrijving en notitie



Klik vervolgens op Opslaan



Resultaat: Afspraak staat in de agenda
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Door met de muis op de afspraak te gaan staan (zonder te klikken) zijn de gegevens van de afspraak te
zien.



Door op de afspraak te klikken verschijnt het afspraakvenster, waardoor wijzigen kunnen worden gedaan
of de afspraak kan verwijderd worden.



Door op het groene blokje te klikken kan de afspraak verplaatst worden. Ga naar de nieuwe tijd en datum
en klik daar.

Via de klant


Ga op het bureaublad naar Klanten.



Klik op zoeken



Volgende scherm wordt geopend:
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Zet bij achternaam de naam en enter



Klik op de getoonde regel. Vervolgens wordt het scherm met de klantgegevens geopend



Vervolgens kunnen afspraken van de klant op 2 manieren beheerd worden: via witte kaartje of via groene
kaartje
o

Klik op het witte kaartje naast de rode envelop

o

Volgend scherm wordt geopend:

o

Er kan nu gezocht worden of er al een afspraak is: Klik bolletje voor afspraak aan

o

Als er afspraken zijn verschijnt het volgende scherm
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o

Indien er een nieuwe afspraak toegevoegd moet worden, kies voor vrije tijd bij Zoek type

o

Volgende scherm wordt getoond:

o

Klik op de gewenste datum in de kalender

o

Kies de ruimte
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o

b.

Klik op een tijd. Afspraakvenster verschijnt. Voor de wijze van invullen zie eerdere instructie (3.1.
Via de agenda)

Om rechtstreeks in de agenda een afspraak bij de betreffende klant in te plannen: klik op het groene
kaartje op de klantenkaart.

o

De weekagenda verschijnt. Hierin kunnen afspraken ingepland worden door op de gewenste
datum de gewenste tijd aan te klikken.

o

Daarnaast kan vanuit de weekagenda op 2 manieren een dag in het scherm geopend worden
a. Door in de weekagenda de betreffende dag bovenaan te klikken.
Bijvoorbeeld op donderdag 08
b. Of via de kalender links op het scherm: klik op de dag in de linker kolom

o

Vervolgens wordt het scherm van de betreffende dag geopend:

o

Om van hieruit weer terug te switchen naar het weekoverzicht: klik op het > van de week

o

Of terug naar het maandoverzicht: klik boven in de balk op de kalender
30

o

Het volgende scherm wordt getoond:

o

Klik op het cijfer van de dag die geopend moet worden

o

Agenda opent in deze dag

o

Voor printen van een afspraakbon, Agenda kamer, Agenda tijd: ga naar de betreffende dag
Klik op print

o

Volgende scherm verschijnt

Via online agenda
Indien de opticien gebruik maakt van de online agenda, kan een klant een afspraak maken via de website van
de opticien.
De klant kan voor een afspraaktype (afspraakmogelijkheid) op een bepaalde datum en tijdstip kiezen.
In deze agenda worden mogelijke afspraaktypes met bijbehorende data en tijden getoond o.b.v.:
de openings- en sluitingstijden van de winkel
Beschikbare afspraakmogelijkheden online agenda (bij deze afspraken moet zijn aangevinkt dat ze ook in
de online agenda getoond worden
beschikbare werknemers o.b.v. ingevulde instellingen en reeds ingeplande afspraken
beschikbare ruimtes o.b.v. ingevulde instellingen en reeds ingeplande afspraken
Zodra een klant een afspraakmogelijkheid, datum en tijdstip heeft gekozen, dient hij z’n gegevens als
bestaande of nieuwe klant in te voeren. Als dat gebeurd is en de klant verstuurt de afspraak, ontvangt hij ter
verificatie een mail, waarbij hij de afspraak nog dient te valideren.
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Als dat gebeurd is, ontvangt de opticien een mail met daarin vermeld dat er een aanvraag voor een afspraak
klaar staat in de agenda (zie onderstaande printscreen).
Tevens verschijnt er links bovenin het scherm een melding (ticker) van EyeStore (wordt iedere 5
minuten ververst) .
Ticker links bovenin:
Door op deze link te klikken komt u terecht in de agenda. Daar wordt dan links onderaan de online
afspraak getoond.

Door vervolgens op het groene blokje

te klikken , wordt onderstaand scherm getoond

Hier kan gelijk gekozen worden om de klant als nieuwe klant op te slaan, of indien meerdere klanten
o.b.v. gegevens gevonden, kan die geselecteerd worden (zie uitleg hieronder) . Vervolgens kan de
afspraak goed- of afgekeurd worden en ontvangt de klant gelijk een mail daarover.
-

Toevoegen klanten aan database:
Zodra een klant bij het maken van een afspraak in de online agenda, heeft gekozen voor Nieuwe
klant, dan wordt bij het bevestigen van de afspraak vanuit de agenda, in bovenstaand scherm
gelijk getoond of er overeenkomende klanten zijn. Zo ja, dan kan die geselecteerd worden. Zo
nee, dan kan de opticien die toevoegen als nieuwe klant
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Algemeen
Handleiding
Deze handleiding is op elke computer te openen via de menu optie Handleiding in het menu
Algemeen. Mocht deze op sommige computers ontbreken dan kan deze aangezet door deze menu
optie te activeren.

Herhaalsysteem
Instellingen voor een herhaalsysteem. Voeg hier een nieuwe toe of wijzig een bestaande.
Zie ook Herhaalsytemen onder stamgegevens.

Lenssysteem bestellingen
Overzicht van de lenssytemen.

Leveranciers
Zet in de pagina de leveranciers aan / uit, welke gebruikt worden. Maak een Ticket indien u een
leverancier wil gebruiken, welke er niet bij staat.
Vermeld daarbij de volgende gegevens:
 Volledige adres informatie
 E-mail adres voor bestellingen
 Aan welk merk moet deze gekoppeld worden
 Wat voor soort producten worden er van dat merk geleverd. Denk daarbij aan: Correctie,
Sportbril, Veiligheidsbril, Loepen, Hoortoestellen, etc.

Relaties
In Eyestore worden alle bedrijven en mensen in de zelfde kaartenbak gestopt. Het is mogelijk om een
relatie te leggen tussen twee eenheden. Bijvoorbeeld een huisarts aan een klant; een ziekenfonds aan
een klant. Of een werkgever die een veiligheidsbril gaat betalen voor een klant. De schermen zijn hier
en daar wat verkleint om de leesbaarheid te vergroten.
Klik op algemeen  relaties

Contactpersoon toevoegen aan leverancier
Zoek de leverancier op en druk op wijzigen. U ziet nu onderstaande afbeelding.
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Klik nu op het tabblad contactpersoon. U ziet nu een aparte knop om een contactpersoon toe te
voegen. Klik hierop. Het onderstaande scherm verschijnt. Als de contactpersoon al in uw bestand zit
kunt u deze selecteren. We gaan er nu van uit dat u een nieuwe persoon wilt toevoegen.

Het bovenstaande scherm is om redenen van privacy gemanipuleerd uw lijst zal meer namen laten zien.

Klik nu op toevoegen (om de contactpersoon toe te voegen)

Vul in ieder geval de achternaam, vinkje bij contactpersoon. Sla de gegevens op als alles ingevuld is.
Klik op annuleren. U komt nu weer in het zoekscherm. Zoek de zojuist ingevoerde contactpersoon op
en klik op de regel. Nu ziet u dat de contactpersoon gekoppeld is aan de leverancier

Medicus toevoegen
Ga naar algemeen  relaties
Voeg een nieuwe relatie toe. Vul de personalia in
Vink medicus aan (zie afbeelding)
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het tabblad medicus word nu geopend (zie afbeelding). Nu kunt u het vinkje “Zichtbaar als
refractionist” aanvinken. Sla de gegevens op. Nu kunt u de medicus bij een refractie kiezen als
medewerker.

Zorgverzekeraar koppelen aan een klant
Een verzekeraar dient eerst opgeslagen te worden als 'relatie'. Als dit gebeurt, is kan de verzekeraar
gekoppeld worden aan de klantenkaart.
Ga naar menu optie Algemeen -> Relaties
vul de gegevens van de verzekeraar in.
Vink het vakje verzekeraar aan
vul onder in het bijbehorende tabblad eventueel het uzovi nummer in (verzekeraars hebben soms
meerdere vestigingen met een aparte uzovi code)
klik op 'opslaan'
Als dit gelukt is verschijnt de verzekeraar in het keuzelijstje 'Zorgverzekeraars' in de klantenkaart.

Tickets
Contact opnemen met Eyefactory.
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Artikelbeheer
Abonnementen
Onder financieel staat een lijstje met stappen om een abonnement in te stellen.
Aanmaken van een abonnement:
 Ga naar Artikelbeheer



klik op abonnementen



Klik op toevoegen



Nadat u de groep (abonnementen) en subgroep heeft opgegeven geeft u de looptijd van het
abonnement op. Bijv

d.w.z. dat het abonnement

een jaar nadat het abonnement in de kassa is verwerkt zal vervallen.
U kunt met behulp van de mailing modulen een mailing versturen aan de hand van de afloopdatum
van het abonnement. Als u werkt met automatisch incasso kunt u aangeven in hoeveel termijnen u het
abonnement wilt factureren.





Kies de standaard incasso interval. Bijv.
d.w.z. dat het abonnement maandelijks herhaald kan worden. U kunt eventueel ook
aangeven hoe vaak herhaald moet worden.
Bij abonnement geeft u de naam aan.




Vul een inkoop en verkoopprijs in
Opslaan
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Verder kunt u in het rechtergedeelte van het venster een kortingsgroep koppelen aan het
abonnement.
Als u het abonnement heeft opgeslagen kunt u het verkopen aan een klant. De looptijd gaat in op het
moment dat u het abonnement door de kassa haalt ofwel de verkoopdatum.
Als u het abonnement wilt verlengen kunt u dit op twee manieren doen:
1. Methode vooral geschikt voor batch matig werken. Ga naar financieel abonnement klik op
verlengen.
 Debiteuren aanmaken
 Eventueel printen
2. Als u één abonnement wilt verlengen kunt u dat doen door hetzelfde abonnement door de
kassa halen.

Artikel Balans
Inleiding
Bij de balans opmaak gaat het erom om uw werkelijke voorraad in overeenstemming te brengen met
uw administratieve voorraad, in Eyestore.
Het proces bestaat dan ook uit twee stappen
 Tellen van de werkelijke voorraad
 Bijwerken van de administratieve voorraad

Het tellen van de werkelijke voorraad
Het opmaken van de Balans werkt het gemakkelijkst als u een barcode op uw artikelen heeft
aangebracht. U kunt dan elk artikel scannen. U kunt echter ook de artikel nummers invoeren middels
een toetsenbord. U kunt wellicht een draagbare computer vlakbij de pinnen zetten zodat u ter plekke
kunt scannen of intoetsen. Als u een beeldscherm in de buurt hebt kunt u steeds zien wat u doet.
U kunt de tellijst oproepen middels het menu item “Artikelbeheer” optie

Controleer voordat u begint met tellen of er nog een oude telling in Eyestore staat. Onderstaande
afbeelding laat een lege tellijst zien. U kunt een tellijst verwijderen door een nieuwe aan te maken.
Eyestore vraagt dan of u het zeker weet.
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U kunt een tellijst steeds aanvullen. Onderstaande afbeelding laat één artikel zien dat aan de lijst is
toegevoegd.

U kunt met meerdere medewerkers tegelijk de lijst vullen op meerdere werkstations. In de regel zult u
gaan tellen op een moment dat er geen verkopen plaatsvinden omdat dit de tellijst zou corrumperen.
Ook bestelling toevoegen aan uw voorraad beïnvloed de tellijst nadelig. U dient bij elke verkoop de
tellijst handmatig aan te passen met het knopje “min een”, zie afbeelding

Als u tijdens het maken van de tellijst monturen toevoegt aan u voorraad kunt u deze daarna ook
toevoegen aan uw tellijst.

Balans tellijst verwerken.
Als u klaar bent met tellen, kunt u de gegevens gaan verwerken. Eyestore gaat dan per artikel
uitrekenen wat de gecorrigeerde voorraad is. Voor elke afwijking zal Eyestore een voorraad regel
toevoegen aan de artikel kaart. In onderstaande afbeelding kunt u deze correctie regels zien.

Voordat u gaat verwerken kunt u een wijzigingslijst printen zodat van te voren weet wat er gaat
gebeuren. De wijzigingslijst laat alle artikelen zien waarbij de administratieve voorraad niet
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overeenkomt met de getelde voorraad. Deze lijst kan aan het licht brengen dat u een doos of kast vol
monturen vergeten bent. Ook de monturen die in de werkplaats liggen te wachten dient u niet te
vergeten.
Als u helemaal zeker bent van uw zaak, kunt u gaan verwerken. Klik op “Artikel Balans verwerken”

U ziet nu onderstaande afbeelding op uw scherm. Uw lijst zal uiteraard veel langer zijn.
U kunt de verwerking per artikelgroep uitvoeren. Dit is wel zo veilig. Verder kunt u aanvinken dat de
balansregels verwijderd dienen te worden na de verwerking. Uw tellijst is dan weer leeg.

U dient nu eerst het rapport “artikel balans” te printen. U krijgt dan een wachtwoord te zien. Deze lijst
moet op dit punt geprint/opgeslagen worden en kan alleen geprint worden als de Artikel balans nog
niet verwerkt is!

Dit wachtwoord vult u in bij;

Dit wachtwoord is alleen bedoeld om te voorkomen dat er per ongeluk op de knop verwerken gedrukt
kan worden. De actie “Artikel balans verwerken” is onomkeerbaar. Wees dus voorzichtig.

Bestellingen
Nieuwe bestelling
Het bestellen van bijartikelen is mogelijk via bijartikelen onder bestellingen.
 Ga op het bureaublad naar Bestellingen
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Ga naar bijartikelen



Het volgende scherm verschijnt:

In dit scherm worden alle reeds verzonden bestellingen getoond. Het gebruik van dat
onderdeel wordt in hoofdstuk 3 verder uitgelegd. Hieronder zal eerst beschreven worden
hoe nieuwe artikelen besteld kunnen worden.


Om nieuwe artikelen te bestellen, klik op de orders beheren pagina rechtsonderaan op de knop
toevoegen



Het volgende scherm verschijnt:



Vanuit dit scherm kunnen op 3 manieren artikelen toegevoegd worden aan de bestellingen:
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a. Zoek artikelen onder minimum voorraad:

Hier er worden alle artikelen toegevoegd, die volgens de voorraad niet voldoen aan het
minimum aantal en waar het vakje bestelsysteem is aangevinkt

(onder de pagina Bijartikelen onder artikelbeheer

)

b. Zoeken op barcode

:
Hier moet de barcode handmatig ingevoerd worden en vervolgens enter. Het artikel met de
betreffende barcode wordt aan de order toegevoegd.
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c.

Open lijst met artikelen voor het handmatig zoeken:

Door deze knop aan te klikken wordt een lijst met artikelen getoond .

Klik op de rij van het gewenste artikel. Deze wordt vervolgens aan de order toegevoegd
wordt.
 Zodra op 1 van die 3 manieren een artikel is toegevoegd aan de bestellingen, worden die
zichtbaar zoals in onderstaand scherm



Enkele gegevens van de artikelen in de order kunnen bewerkt worden door op de betreffende rij of
edit-knop





te klikken .

De volgende gegevens kunnen bewerkt worden:
o

Beschrijving:

o
o

Order aantal
Aanvinken ‘bestellen’
Door boven de order ‘alles’ aan te vinken worden alle artikelen van de order besteld.

o

Daarnaast kan een artikel alsnog verwijderd worden door te klikken op het kruisje

Voordat de order verstuurd wordt dient er een werknemer toegevoegd te worden:
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Ga op de naam van de betreffende werknemer staan, deze wordt vervolgens als werknemer
toegevoegd.



Klik op verstuur
zodra de order definitief is (alle gewenste artikelen zijn
geselecteerd).
o Zodra er (meerdere) artikelen van verschillende leveranciers zijn opgevoerd in de order,
zal er per leverancier een order gegenereerd worden:
o Indien er leveranciers tussen de bestellinglijst zitten, waarvan geen emailadres
beschikbaar is, verschijnt de volgende melding:

o

Klik vervolgens op OK en de volgende melding verschijnt:

De leveranciers, waarvan wel een emailadres in EyeStore beschikbaar is, ontvangen een
email met daarin vermeld de artikelnummers, en hoeveelheden. Tevens worden deze
gegevens als pdf toegevoegd
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Het is mogelijk de pagina Nieuwe order te verlaten zonder de order te verzenden. De order zal
dan blijven staan als niet verzonden en de artikelen zullen in de order blijven staan totdat ze
alsnog worden verzonden of verwijderd. Zodra de nieuwe order verlaten is zonder te zijn
verzonden zal er een rode knop verschijnen boven aan de ‘artikel order pagina’ zodat de
gebruiker weet dat die order nog staat te wachten om te worden verzonden.

Door vervolgens de
knop aan te klikken komt de gebruiker weer
terug in de pagina Nieuwe order waar de onverzonden artikelen worden getoond.

Beheren bestellingen


In de artikel order pagina (onder Bestellingen/Bijartikelen) wordt getoond welke orders al
verzonden zijn.

Er kan op verschillende zoekcriteria gezocht worden:
Ordernummer:
hier kan het ordernummer ingevoerd worden van de betreffende bestelling
bij die leverancier

o

Leverancier:
door deze dropdownlist te gebruiken kunnen alle
orders van 1 leverancier geselecteerd worden.
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o
o
o



Opticien:
Inkompleet: bestellingen die nog niet kompleet ontvangen zijn
Verzenddatum: hier is het mogelijk op 1 specifieke datum te zoeken of in een datumreeks

door op de knop
te klikken:
Na het zoeken op 1 of meerdere van bovenstaande zoekcriteria wordt het zoekresultaat als volgt

getoond:


Om gegevens van de order in te kunnen zien of te bewerken (bijvoorbeeld als artikelen geleverd
zijn), klik op de rij van gewenste order :



Vervolgens worden de ordergegevens getoond onder de pagina ‘Bestellingen inboeken’



Zodra de order is geleverd kunnen alle artikelen als ontvangen gemeld worden (aanvinken alles2).
Per regel kan dit uitgevinkt worden, dit betekent dat bij opslaan van de boeking, de voorraad van
het betreffende artikel niet wordt bijgewerkt o.b.v. deze boeking.



De ordergegevens per artikel kunnen bewerkt worden door te klikken op het potloodje
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:



o

Stel van een artikel is niet het bestelde aantal ontvangen, dan kan bij geleverde

o

hoeveelheden het juiste aantal ingevuld worden
en vervolgens opslaan
Hierdoor wordt dit artikel als inkompleet aangemerkt. Het vinkje kan hier ook uitgezet
worden.
De boekdatum kan aangepast worden naar de datum waarop de bestelling is ontvangen.

o
o

Daarnaast kan de inkoopprijs
aangepast worden.
Indien een artikel kompleet is wordt de rij groen gemarkeerd.

Zodra de knop opslaan is aangeklikt, wordt de voorraadstatus van de betreffende artikelen op
basis van de boeking bijgewerkt.

Interne levering
Met behulp van de interne levering kunnen artikelen van het ene filiaal naar het andere overgezet
worden. Tijdens dit proces wordt een pakbon gemaakt welke met de zending verzonden moet worden.
Deze pakbon bevat alle artikelen en aantallen.

Versturen
Ga naar de menu optie Interne levering en maak een nieuwe pakbon. Afzender is altijd de huidige
winkel. Gebruik de “Wissel” knop als een zending namens een andere winkel gedaan moet worden.

Voeg de artikelen toe die verstuurd moeten worden en bewaar de zending. Word een artikel op de
pakbon gezet dan kan deze niet meer verkocht worden. Deze is dan gereserveerd voor verzending.
Dit is op het desbetreffende artikel te zien.
zijn alle te verzenden artikelen toegevoegd op de bon. Dan kan de pakbon geprint worden en kunnen
de artikelen verstuurd worden. Klik daarvoor op “Verzenden”. De pakbon word dan automatisch
geprint en de zending wordt gemarkeerd als verzonden.
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In het overzicht staat deze zending nu als verzonden.

Ontvanger
De ontvanger kan nu de artikelen gaan inboeken. Ga daarvoor naar de interne levering en scan de
barcode welke op de pakbon staat. Geef daar aan dat de goederen correct zijn ontvangen. Dan wordt
de voorraad voor alle artikelen in de pakbon aangevuld met de ontvangen artikelen. Op de artikelen
staat dan bij mutaties: Interne levering “Inkomend”.

Merkenlijst
Leveranciers en merken worden centraal (door Eyefactory) beheert. Er zijn ongeveer 450 leveranciers
vastgelegd.

Leveranciers
U kunt opzoeken of een leverancier al bestaat en deze actief zetten. Verder kunt u zien welke merken
aan deze leverancier gekoppeld zijn. Tenslotte kunt u zoeken of een leverancier actief is voor uw
systeem. Verder kunt u een leverancier activeren of deactiveren.

Merken
Merken worden centraal (door Eyefactory) beheert. Er zijn meer dan 1300 merken vastgelegd. Een
merk kan alleen gebruikt worden in combinatie met een leverancier. U kunt de merken raadplegen; ga
naar Artikel- en voorraadbeheer en klik op merken lijst. Zie afbeelding hieronder.
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Als u het menu item “merken lijst” niet ziet dient deze eerst geactiveerd te worden. Zie hiervoor
hoofdstuk “beveiliging / rechten. In bovenstaand voorbeeld is gezocht op “Donna Karan”. U ziet dat dit
merk geleverd wordt door twee leveranciers.

Inkoop en verkoop van artikelen
 Ga naar de menu optie “Artikel- en Voorraad beheer
 Selecteer “mutaties”
Kies nu bijvoorbeeld monturen zonnebrillen Serengeti. In het overzicht staan alle voorraadmutaties.
Door een filter op de “mutatie reden” te zetten is bijvoorbeeld alleen de inkoop zichtbaar te maken.
Verder is het mogelijk om een begin en eindtijd op te geven. Als u een eindtijd gebruikt geeft Eyestore
niet de huidige voorraad maar de voorraad van de eindtijd.

Prijscalculatie
Binnen Eyestore kunt u met behulp van prijscalculaties automatisch de verkoopprijs laten uitrekenen.
Als u een nieuw artikel toevoegt aan uw voorraad vraagt Eyestore om een inkoopprijs en om een
Prijscalculatie. In de eenvoudigste vorm is een prijscalculatie een vermenigvuldigingsfactor van de
inkoopprijs die u kunt aanroepen bij het toevoegen van uw voorraad.
Een prijscalculatie wordt op geslagen als groep. Binnen een groep is het mogelijk om per prijsrange
de calculatie in te stellen. In een ander scherm is het mogelijk om een prijscalculatiegroep te koppelen
aan een merk of aan een subcategorie bijvoorbeeld zonnebrillen.

Prijscalculatie groep aanmaken
Ga naar Instellingen  Prijscalculatie Tabel
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Links kunt u een nieuwe groep toevoegen. Rechts ziet u de bestaande prijscalculaties. Onderstaande
afbeelding laat zien hoe de calculaties zichtbaar zijn in het voorraad scherm:

In het pulldown menu ziet u de calculaties terug komen. Let op dat de Prijscalculatie Safilo niet
zichtbaar is omdat deze niet actief is in de vorige afbeelding.
Als u de calculatiegroep heeft toegevoegd verschijnt deze in het rechter gedeelte van het scherm. Nu
kunt u regels toevoegen aan de calculatiegroep. U klikt in het rechter gedeelte op selecteer. U kunt nu
per prijsrange verschillende regels opstellen. U kunt uiteraard ook met één regel volstaan.
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De calculatie zal nu verschijnen bij voorraadbeheer en u kunt deze toepassen.
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Een prijscalculatie toevoegen aan een artikelsubgroep
U kunt een prijscalculatie koppelen aan een artikel en / of aan een subgroep. Ga naar de menu optie
“Instellingen” en klik op Prijscalculatie
Toekennen:
U ziet nu nevenstaand scherm
(uitsnede). Als u op toevoegen klikt
worden de prijscalculatie gekoppeld.
De eerst volgende keer dat u een Gijs
bril gaat toevoegen aan uw voorraad
wordt “calculatie 1.8” ingevuld.
Uiteraard kunt deze koppelen weer
veranderen.

Monturen invoeren
Nu kunt u nadat u een montuur heeft ingevoerd (of gewijzigd) direct een label printen.
Rechts van het veld ‘Montuur Nr.’ staat nu een blauw icoontje van Dymo.

Een keer klikken en uw label wordt afgedrukt en afgeknipt.
U kunt ook met de printerrij werken. Dit is niet zo handig omdat de labels gesneden uit de printer
komen en de volgorde niet meer vastligt.

Voorraad inboeken
Indien nieuw binnengekomen artikelen al voorzien zijn van een barcode. Dan kunnen de artikelen
automatisch worden ingeboekt. De barcode van de leverancier kan gescand worden en ook de
barcode welke Eyestore er aan gegeven heeft.
Ga naar de menu optie “Artikel- en Voorraad” en klik op “Voorraad inboeken”.
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Figuur 1: Voorraad inboeken
De pagina is opgedeeld in drie delen nl.: Zoeken, Artikel en Mutaties. In het zoek gedeelte kan
gezocht worden op Barcode zoals het artikel binnen Eyestore herkend wordt. Ook is het mogelijk om
volgens leveranciers nummer te zoeken. Dan wordt automatisch de juiste barcode er bij gezocht.
De OK knop dient als bevestiging van een handmatige zoekopdracht en als bevestiging van een
wijziging op het artikel.
Als er een artikel gevonden is, wordt deze direct toegevoegd aan de mutaties en worden de details
van het laatst gescande artikel weergegeven. Zo kan dit aangepast worden en door op OK te klikken
of een volgend artikel te scannen worden deze wijzigingen opgeslagen.

Voordat op de “Verwerken” knop gedrukt wordt en nadat alle artikelen ingescanned zijn kan er op de
print knop gedrukt worden om een lijst te verkrijgen van de artikelen. Dit kan gebruikt worden voor een
extra controle. Is de mutatielijst goed, dan bevestigen met Verwerken.
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Bureaublad
Uitleg van het bureaublad
Het bureaublad bestaat uit de volgende delen
 Linker kolom
 Menu
o Menu opties
o Eyestore snelkoppelingen
o Snelkoppelingen van derden
 Informatie kolom

1

De linker kolom bevat een aantal opties en wordt gevuld met informatie afhankelijk van de
geselecteerde menu opties.
Menu opties, bevat een verzameling van iconen wat het startpunt is voor de werkzaamheden. Deze
iconen en onderliggende functionaliteit wordt verder op in dit document uitgelegd. De uitleg gaat op
basis van elk icoon. Klanten, agenda enz…
Eyestore snelkoppelingen, bevat een lijst met snelkoppelingen binnen het programma.
Snelkoppelingen van derden, bevat een lijst met snelkoppelingen naar Internet sites. Deze zijn per
gebruiker te definiëren.
In de informatie kolom staan bovenaan de laatste mededelingen van Eyefactory daaronder, staat het
laatste nieuws van NU.nl.

Snelkoppeling toevoegen
Klik op het icoon voor de tekst “Snelkoppelingen van derden”. Zie nummer 1 op screen shot van
bureaublad.
Vervolgens verschijnt het volgende:
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1

2

Bestaand of nieuw:
1. Bij snelkoppeling kunt u een snelkoppeling kiezen welk al eens eerder gebruikt is.
2. U kunt ook een geheel nieuwe snelkoppeling maken, bij het onderste gedeelte.
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Financieel
Abonnementen
Een abonnement is een soort kortingspas. In wezen is het een artikel met een prijs en een looptijd die
automatisch korting berekent op een groep artikelen.
Voor lenzen zou is een apart Lenssysteem beschikbaar, zie daarvoor Stamgegevens.

Stap voor stap
Een abonnement aanmaken heeft de volgende stappen:
 (Eenmalig) Korting aanmaken
 (Eenmalig) Abonnement maken in artikel- en voorraadbeheer
 Abonnementen verkopen aan klanten
 Verkochte abonnementen:
o Abonnementen beheer
o Abonnementen verwerken

Abonnementen beheer
Overzicht van alle verkochte abonnementen

Abonnementen verwerken
Abonnementsverwerking

Kortingen
Een kortingspas is zoals gezegd een artikel, aan dit artikel hangt minstens één kortingsgroep. Een
kortingsgroep regelt de hoogte van de korting en op welke artikelen of artikel groepen deze van
toepassing is. We gaan eerst de kortingsgroep beschrijven. Daarna hoe u een abonnement aanmaakt.
Tenslotte wordt beschreven hoe u een abonnement kunt verkopen in Eyestore.
Kortingsgroep: Ga naar Financieel -> Kortingen
Geef de groep een naam, geef de korting aan in euro’s of in procenten en koppel de groep aan
klanten en of artikelen.
Sla de groep op.
Bijvoorbeeld 5 % korting op contactlenzen en vloeistoffen voor alle klanten.
Als een klant een abonnement dat al gefactureerd is contant wil afrekenen kunt u dit doen door naar
Financieel Debiteuren te gaan en daar de betaling te boeken.
Als u klant wil overstappen naar een ander abonnement maar het lopende abonnement een is al
gefactureerd dient u onderstaande stappen te doorlopen:
 U dient eerst de debiteur terug te boeken.
 U dient het abonnement bij Financieel Abonnementen stop te zetten.
 Nu kunt u het nieuwe abonnement verkopen.

Kassa opmaak
Betalingstype
Voor het controleren van betalingen kan het nodig zijn om te weten welk bedrag er binnengekomen is
per bank, Mastercard, Visa of een andere. Deze gegevens zijn voorhanden indien de PIN automaten
geleverd zijn door Eyefactory.



Ga naar Financieel
Kies Kassa opmaak
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Nu is het verplicht om de volgende velden in te vullen:
Kassa, “Van datum” en “Tot datum”
Druk op de print knop
Kies rapport: Kas opmaak (OPI PIN)

Kassabon opnieuw afdrukken





naar Financieel
ga naar Verkooptransacties
Zoek de gewenste transactie op en klik hierop
Ga nu naar het print menu en druk de kassabon af met het juiste rapport.

Openstaande posten bekijken
 Financieel
 Debiteuren
De laatste kolom laat standaard alle niet betaalde orders zien.

Incasso’s
Bij een Incasso wordt door de bank het geld geïnd van de rekening van de klant. Een Incasso is altijd
gerelateerd aan een factuur. Een incasso kan gestart worden via de
 kassa of vanuit een
 herhaal order.

--- Spaar incasso??? ---.
Op gezette tijden kunt u hierna de incasso’s verwerken. Het incasso proces bestaat uit een aantal
stappen:
 Batch aanmaken
 Incasso’s selecteren
 Genereren
 Cliop lijst maken en opsturen
 Betaling verwerken
 Storneringen verwerken

Betalen middels incasso
Als u in de kassa op betalen heeft geklikt
verschijnen de knoppen voor de betaalwijze. Een
van deze knoppen is de incasso knop. Zie
hiernaast

Als u op de knop klikt verschijnt het onderstaand venster

56

Als u de order verder afhandelt wordt de klant een debiteur. Verder zullen er vier incasso’s klaargezet
worden van 220,25 €
Incasso betalen via een herhaal order
Het werken met herhaal orders is al beschreven elders in deze handleiding. Onderstaand scherm laat
zien waar u bij de herhaalorder de incasso aan kunt zetten.

Incasso verwerking
Waarschijnlijk zult u een vaste periode gebruiken voor de incassoverwerking bijvoorbeeld een keer
per week of een keer per maand. In beide gevallen zal het bovenstaande voorbeeld (22-1-2008) 4
keer in een incasso resulteren.
Ga naar financieel  Incasso verwerking
Klik op nieuw (rechts onderin). U krijgt nu onderstaand scherm te zien: Eyestore stelt alvast de beginen eind datum in. Uiteraard kunt u deze wijzigen. In de regel zult u in dit scherm niets wijzigen. Als u
nu op zoeken klikt worden alle klanten, voor wie een incasso aangemaakt moet, worden geselecteerd.
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U kunt klanten handmatig uit deze lijst verwijderen door op het rode kruisje te klikken. Als u op
genereren klikt wordt de lijst definitief gemaakt. U ziet nu 3 extra kolommen. Deze gebruikt u later, als
het geld binnenkomt.
CLIOP Bestand
Nu kunt u het CLIOP bestand genereren en opsturen naar uw bank.
Betaling verwerken
Een paar dagen later zal uw bank aangeven dat de bedragen betaald zijn via het bankafschrift of
online. U zoekt nu de incasso batch op in Eyestore. Ga naar financieel  Incasso verwerkingen klik
op de batch waarbij het bedrag en het aantal overeen komen. U kunt nu bovenin de vijfde kolom het
vinkje “betaald” aanvinken. En op verwerken klikken. De debiteuren worden nu op betaald per bank
gezet.
Stornering
Er is een overzicht gekomen van bank dat een of meer incasso’s zijn gestorneerd.
U dient nu de Incasso batch waar de bewuste incasso in zit op te zoeken. In de kolom storneren vinkt
u de rij van de gestorneerde incasso aan.Nu klikt u op het knopje
. De
betaling word nu teruggedraaid. In de regel zult u nu de klant bellen om te informeren wat er aan de
hand is. Als de klant aangeeft dat de betaling de volgende keer gewoon door mag komen kunt u ook
de kolom herhalen aanvinken. Dan zal bij de eerst volgende Batch de incasso meegenomen worden.
Als u bij de eerst volgende Incasso batch een eventuele Stornering wilt meenemen dient u het vinkje
“Gestorneerde incasso’s” aan te zetten voordat u de batch gaat verwerken, in het scherm
“Samenstellen incasso batch”.
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Verkoop transacties
De regels die hier verschijnen zijnen de eigenlijke betalingen door een klant gedaan. Een
verkooptransactie kan uit meerdere orders bestaan. In dat geval zijn meerdere orders tegelijk in de
kassa afgerekend.

Ontbrekende transactie nummers
Elke transactie krijgt een factuurnummer (oplopend en dus opvolgend). Pin en contant transacties
volgen elkaar op. Stel er zit een gat in en de fiscus, stelt daar vragen over dan kun je aangeven dat je
met een geautomatiseerd systeem werkt. Daarmee kan het voorkomen dat er gaten in de transacties
volgorde voorkomen. Bijvoorbeeld een transactie welke gestart is in de kassa, welke vervolgens
onderbroken word, zou een gat kunnen opleveren in de nummering.
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Instellingen
Beveiliging / Rechten
Eyestore is ontworpen om flexibel ingezet te kunnen worden bij zowel winkels met 1 of 2
medewerkers maar ook bij bedrijven met meerdere winkels en tientallen personeelsleden. Hoe groter
het bedrijf hoe groter de behoefte aan beveiliging. Beveiliging wordt geregeld middels
toegangscontrole, middels het blokkeren van menu-items en middels het blokkeren van functies die
vanuit een scherm aangeroepen worden. Bij een kleine winkel zal een PC de hele dag met dezelfde
inlog (verkoop kassa) werken, terwijl in grotere winkels medewerkers persoonlijk inloggen. Om de
flexibiliteit te waarborgen is de beveiliging in drie clusters georganiseerd:




Werknemer
Gebruiker
Rollen

Deze drie items kunt u vinden in het Instellingen menu.

Gebruiker
Een gebruiker is de Inlog op het Eyestore systeem. De rechten van een gebruiker worden vooral
bepaalt doordat menu opties zichtbaar of onzichtbaar gemaakt worden. Dat gebeurt middels rollen.
Gebruikers kunnen functioneel toegepast worden (kleine winkel) of persoonlijk (grote en of meerdere
winkels).
Bij Functioneel gebruik worden gebruikers aangemaakt met de naam Kassa, Winkel of werkplaats.
Meestal wordt dan per werkplek (Personal computer) een vaste gebruiker toegepast. Er wordt ’sochtends op een werkplek ingelogd met een vaste gebruiker. Hierdoor wordt het verschil tussen een
werkplek en een gebruiker niet benut. Persoonlijk gebruik. Een gebruiker log in op een (willekeurige)
werkstation en krijgt de rechten die bij zijn of haar functie horen.

Voor elke kassa (fiscale eenheid) binnen een bedrijf is één inlog nodig om onderscheidt te kunnen
maken. In een bedrijf met maar een winkel is er dus maar één kassagebruiker (vinkje zie boven)
nodig.

Rollen
Een rol is een afvinklijst van alle Eyestore menu items. Een rol kan toegekend worden aan een
gebruiker. Als een item aangevinkt is bij een rol kan de gebruiker dan dit item zien en gebruiken. U
kunt zelf rollen maken. U kunt meerdere rollen toekennen aan een gebruiker. Als u meerdere rollen
toekent aan een gebruiker worden alle rechten gecumuleerd. Als u een bepaald recht wilt verwijderen
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zult u dan ook in alle rollen die deze gebruiker heeft deze rechten uit moeten zetten. U kunt rollen ook
persoonlijk maken bijvoorbeeld: “Karel” de stagiaire mag alleen de voorraad inzien om alle monturen
te kunnen prijzen.
Onderstaande items kunt u aan of uit zetten. Omdat het hier niet om menu items gaat dienen deze
apart ingesteld te worden.
Mag prijs en btw veranderen in orders
Als dit aangevinkt staat kan de gebruiker in een orderregel de prijzen en de BTW aanpassen.
Standaard staat dit uit.
Mag SMS berichten versturen
Vanuit de NAW kaart van een klant kan een SMS bericht verstuurd worden naar een klant.
Mag alle opticiens(gegevens) zien.
Als er meerdere winkels van een bedrijf aangesloten zijn is het mogelijk om bij rapportages alleen de
huidige winkel te zien.
Verder alle menu items / subitems aan en uit zetten
U kunt in een rol onderstaande menu items uit of aan zetten door achter het item op het rode of groen
bolletje te drukken.

Werknemers
Binnen Eyestore kunt u een werknemer opvoeren zodat een aantal administratieve handelingen
gekoppeld kunnen worden aan personen. Het gaat hierbij met name om de Agenda, orders en de
kassa. In het kader van de beveiliging behandelen we hier alleen onderstaande items. Zie afbeelding
hieronder.

In het scherm Instellingen  Werknemer kunt u onderstaande items instellen
Kassa pincode
Geef een cijfercombinatie als wachtwoord om het kassa programma te mogen openen. Als dit veld
leeg gelaten wordt zal het kassa programma zonder meer gestart worden.
Mag transacties verwijderen in de kassa.
Het is mogelijk om betalingen in de kassa te verwijderen. Deze functie is gevaarlijk in verband met
misbruik of onwilde fouten.
Kassa lade openen?
Deze optie verwijst naar een knop in het kassascherm “Open kassa” Deze knop is bedoelt om
contante betalingen te doen. Het gaat hier dan ook om de vraag of deze medewerker contante
betalingen mag doen.
Mag transacties wijzigen in de kassa.
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Het is mogelijk om de betaalwijze te veranderen in de kassa. Ook deze optie kan per medewerker
gedeactiveerd worden.

Werkplekken
Hieronder een voorbeeld van een werkplek. Deze werkplek is een kassa en de pin automaat is
aangesloten op Com 1. Dit voorbeeld is van een traditionele pin automaat welke via een aparte
telefoonlijn werkt.
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Kassa
Kassa scherm

1

2

Uitleg bij de diverse gedeelten van het kassa scherm:
1. Voer hier de barcode van het artikel in of een ordernummer. Bijvoorbeeld o1234.
2. Reeks met knoppen om artikelgroepen te selecteren. Een druk om de knop geeft de
subgroepen weer, lichtblauwe knoppen.
Artikel groepen instellen: Stamgegevens -> Artikel groepen

Een (gedeeltelijk)betaalde factuur gedeeltelijk terugdraaien







Roep de order op
Maak een nieuwe order en neem alles over.
o Wijzig de order regel en maak het aantal negatief (maal -1)
o Opslaan
Ga naar de kassa
o Roep de nieuwe order op
o Betaal deze order op factuur
Ga naar financieel debiteuren
o U ziet nu de twee orders staan de oorspronkelijke order en de negatieve order.
 Betaal de factuur met het negatieve bedrag negatief en de met het positieve
bedrag; positief.
Als het om een omruiling gaat, maak dan een nieuwe order aan en betaal deze in de kassa.
Maak nu een nieuwe order

Order X
Order Y
Debiteuren order x
Debiteuren order y
Order Z
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aantal
2
-2

in kas
50

1

50

Op rek
-50
-100
-100
100

Een losse verkoop terugdraaien (die met PIN is betaald)?
Zoek het artikelnummer op
Start de kassa
Vul het artikel nummer in en klik op OK
Het artikel verschijnt nu in het scherm (mandje) linksonder.
Klik nu op het “aantal -1” knopje totdat het aantal op -1 staat

Klik op wijzig onder het mandje
Klik op betalen
Haal het geld uit de kassa lade en geef dit aan de klant 
(De kas klopt nu, de voorraad wordt bijgewerkt en de omzet)

Een order uit een ander filiaal door de kassa halen
Voorwaarden:
 Wisselknop is beschikbaar
 Werkplek mag gegevens alle opticiens zien
Handelingen
 Ga met de wisselknop naar de andere winkel
 betaal de order á factuur
 ga met de wisselknop terug naar huidig filiaal
 ga naar debiteuren en boek op de juiste kassa

Twee orders tegelijk betalen en twee facturen printen
Bij meerdere orders dient de factuur aangemaakt te worden vanuit de order. Hiervoor is ook een
speciaal rapport nodig. Dit rapport heeft doorgaans dezelfde naam als uw factuur met het
achtervoegsel ‘enkele order’ bijvoorbeeld ‘factuur A4 (18) enkele order’. Als u dit rapport niet ziet kunt
u eerst kijken bij; Instellingen  Rapporten en hel rapport daar aanzetten.
Ga naar alle orders
Zoek de order op (let op het vinkje afgehandeld)
Ga naar het printmenu en druk de factuur af met het rapport enkele order.

Extra gepind bedrag, dat ik contant aan een klant geef, boeken
U heeft een order in de kassa staan en gekozen voor de betaalwijze “Pin”. U ziet dan onderstaand
scherm. Bij het rood omcirkelde bedrag ziet u het te pinnen bedrag.
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Dit bedrag verhoogt u bijvoorbeeld 50 Euro tot 250 Euro. Nu ziet u bij saldo een negatief bedrag
staan. U kunt nu op voltooien klikken om alles te boeken. Het negatieve saldo bedrag kunt u uit de
kassa nemen en aan de klant geven.

U kunt deze methode ook gebruiken als de klant gedeeltelijk wil pinnen en gedeeltelijk contant wil
betalen. Bij het pin bedrag veld vult u het te pinnen bedrag in. Nu klikt u op het gele knopje “contant”
het restbedrag zal nu bij contact ingevuld worden. Het saldo geeft staat nu op 0. U kunt de transactie
voltooien.
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Klanten
Kies de optie klanten in het menu, in de linker kolom verschijnen de bijbehorende opties.

Figuur 2: Klanten
Het menu klanten heeft de opties:
 Zoeken
 Samenvoegen

Zoeken
Een voorbeeld van het zoeken naar een klant. De velden bovenaan zijn voor het filteren van
gegevens. Type een paar karakters in gevold door <enter> of het klikken van vergrootglas.

Figuur 3: Klanten zoeken

Samenvoegen
Mocht het voorkomen dat een klant twee of meerdere malen in het systeem staat. Dan kan dat hier
opgelost worden. De gegevens worden samengevoegd tot een klant.
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Klant handelingen
Orders algemeen
Betaling zonder BTW
Sommige klanten hoeven geen BTW te betalen. Deze hebben dan een vrijstelling vanuit de overheid.
Bij de order gegevens kan het BTW tarief aangepast worden, door op het potloodje te klikken achter
de artikelen.
De gebruiker moet wel de rechten hebben om het BTW tarief aan te mogen passen. Hierbij kan
iemand anders inloggen welke wel deze rechten heeft en anders de rechten aanpassen onder rollen.

Bril order
Bril bestellen met één MF glas en één UF glas





Kies in het orderscherm een multifocale bril bij het voorschrift.
Vul geen additie in bij het enkelfocale glas
In het glasbestelscherm (via zoeken) ga eerst naar het enkelfocale glas en vink dit aan als
balansglas
Vul nu het multifocale glas in

Een enkel glas naar GAP sturen gaat fout
Gap is niet instaat om één glas te verwerken. Het kan ook fout gaan bij verschillende soorten glazen
bijvoorbeeld een multifocaal glas met een balans glas. Hiervoor is een work around.
 Kies in het glasselectie scherm twee glazen
 Stuur de twee glazen naar GAP en lees de gegevens weer in Eyestore
 Verwijder nu in Eyestore het glas dat u niet wil bestellen
 Bestel het glas door op bestellen te klikken

Multi focale glazen in Bureaubril verkopen, alleen uni-focale zichtbaar
U kunt in Eyestore zelf bepalen welke glastype bij welke bril hoort. U gaat naar stamgegevens en klikt
op briltype. U ziet nu twee vensters. Bij het linker venster kunt u de briltypes beheren. Aan / uit zetten.
Volgorde aanpassen. Standaard bril kiezen.
In de rechter kolom kunt u de OCS glastypes kiezen bij een briltype. Deze keuze heeft invloed op de
glazen die gekozen kunnen worden in het glas selectie scherm.
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Lens order
Contactlens onzichtbaar maken, die niet meer leverbaar is
De lens verwijderen kan niet omdat er waarschijnlijk verkopen hebben plaatsgevonden met deze lens.
Ga naar
 Artikel en voorraadbeheer
 Lenzen
 Zoek de lens die u niet meer wilt zien.
 Druk op wijzigen (op de onderste
knoppenbalk)
 Haal het vinkje "Actief" weg (zie
afbeelding hiernaast)
 Sla het artikel op

.Nu kan de lens in het verkoop scherm niet meer geselecteerd worden c.q. is onzichtbaar.

Standaard waarde van staining aanpassen, bij lenscontrole
Dit is een instelling, ga naar:
stamgegevens 
opt. notatiewaarden
Kies parameter (derde balk links)
staining
klik bij de gewenste waarde (GB) op standaard.

Naast Staining zijn er nog meer dan 50 andere waarden die u aan en uit kunt zettenU kunt steeds één
waarde als standaard instellen en u kunt de volgorde beïnvloeden. Kijk hiervoor bij de categorieën,
procedures en parameters.
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Lenscontrole en Refractie
Medicus als refractionist toevoegen
Een Medicus wordt in Eyestore gezien als een relatie. Een relatie dient eerst opgeslagen te worden
voordat u deze kunt koppelen aan een klant of aan een refractie. Maak eerst de relatie en geef aan
dat deze een Medicus is.

Spleetlamp foto’s opslaan
Het apparaat dient de foto’s op een netwerkschijf op te slaan.
Deze netwerkschijf kunt u opgeven in Eyestore (Instellingen werkplekken)
Vul bij opslagfolder de netwerkdrive in bijvoorbeeld; z:\
Ga naar de klant
Klik op bibliotheek
U ziet nu het bestand (als u het bestand niet ziet dient u het bestand zelf te zoeken).
Klik op opslaan.

SMS versturen
SMS berichten kunnen automatisch aangemaakt worden of eenmalig vanuit de klantenkaart.
U kunt bij stamgegevens het versturen aan zetten en een tekst bepalen.
Per klant kunt u bepalen of deze wel of niet SMS berichten gaat ontvangen.
Verder kunt u vastleggen wie (van uw medewerkers) de Sms’jes mag versturen.
Een SMS-abonnement met Eyestore moet afgesloten zijn om te kunnen SMS’en. Het 06 nummer van
de klant moet binnen Eyestore bekend zijn
3 varianten
Handmatig
Vanuit de klantenkaart kunt u een SMS sturen naar één specifieke klant. Bij deze variant kunt u geen
gebruikmaken van codes die bijvoorbeeld de naam of
Verjaardag
Om 12.00 uur krijgt elke klant die op die dag jarig is een SMS. U dient natuurlijk de juiste geboorte
datum van de klant ingegeven te hebben.
Afspraak
Een of meerdere uren (instelbaar) voor de afspraak krijgt de klant een SMS met uw tekst.

Hoe begint u
Als u een (proef)abonnement heeft besteld ziet u bij Instellingen  SMS dat de SMS service actief is
en tot wanneer.
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Handmatig
U kunt nu beginnen met enkele sms’jes handmatig te versturen. In de klanten kaart ziet u rechts naast
het mobiele telefoonnummer van de klant een rood icoontje staan:

Als u daar op klikt, kunt u een bericht invoeren en dit direct versturen (geen codes mogelijk).

U kunt ook een bestaand bericht kiezen. Alleen berichten zonder code zijn zichtbaar. U kunt in de
NAW kaart van de klant aangeven of deze een SMS wil / dient te krijgen. Als het GS veld niet is
ingevuld of fout, krijgt de klant uiteraard ook geen SMS bericht.
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Verjaardag
Nu kunt u bijvoorbeeld de verjaardagsSMS aanzetten en een bericht kiezen.

Rechts van het vinkje staat een link naar een soort verjaardagskalender. Per dag wordt gegeven
hoeveel mensen er jarig zijn ofwel hoeveel er een SMS krijgen. Het Sms’je wordt om 12.00 uur
verstuurd. Dit betekent dat dit tijdstip moet liggen tussen de range die ingevuld is bij de parameter
‘verzenden Na/Voor (tijd)’.
Afspraak
U kunt vlak voor een geplande afspraak automatisch een SMS bericht sturen naar uw klant. In het
veldje ‘uren voor afspraak verzenden’ kunt u dit aangeven. Ook hier is de parameter ‘verzenden
Na/Voor (tijd)’ van beland. Als het verzendt tijdstip eerder valt dan deze range wordt er niets
verstuurd. De range is bedoeld om geen berichten op ongewenste tijdstippen te verzenden.
Bericht aanpassen
U kunt zelf standaard berichten vastleggen. We hebben alvast wat voorbeelden klaar gezet.
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Bij de twee automatische varianten kunt u codes plaatsen die de juiste gegevens uit de database
ophalen bijvoorbeeld: [VOORNAAM], [LEEFTIJD], [AFSPRAAKTIJD], [VOLLEDIGENAAM]. U kunt
dan het vinkje ‘met variabele tekst aanvinken.
Beveiliging
U kunt in Eyestore vastleggen wie SMS berichten mag versturen. Voor dit doel is een aparte rol
aangemaakt. Het is verstanding om alleen de SMS rol recht te geven om berichten te mogen
versturen. De SMS rol koppelt u vervolgens aan de gebruikers die berichten mogen versturen. Op
deze manier is het overzicht meer transparant. De rechten van een gebruiker zijn immers een
optelsom van alle rechten die in de gekoppelde rollen voorkomen.
Overzicht
U kunt bij het scherm ‘SMS Historie’ (via stamgegevens  SMS) zien hoeveel berichten er verzonden
zijn en naar welk GSM nummer.
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Mailing
U kunt in Eyestore mailingen verzorgen door zeer flexibel klanten te selecteren en voor deze klanten
een brief te genereren, een email te versturen of een SMS bericht. Deze handleiding zal u stap voor
stap door de handelingen loodsen.
Het uitvoeren van mailingen in Eyestore bestaat uit drie stappen:
Klanten selecteren
De geselecteerde klanten controleren en opslaan
De klant gegevens koppelen aan een brief, mail of een SMS.

Klanten selecteren
Het selecteren van klanten is zo flexibel mogelijk ontworpen. Bij het opbouwen van de selectie maken
we gebruik van vergelijkingen bijvoorbeeld:
“Klanten die geboren zijn na 1-1-1991”. Deze groep klanten dient u te selecteren zoals onderstaande
afbeelding

Meestal heeft u meerdere selectie criteria nodig om de juiste klanten te kunnen selecteren.
Bijvoorbeeld leeftijd, zachte contactlens dragers of klant is vier jaar geleden voor het laatst geweest.
U kunt een selectie verkleinen (Leeftijd EN product) en u kunt een selectie uitbreiden (OF additie).
Elke uitbreiding is te beschouwen als een nieuwe selectie waarbinnen u weer kunt verkleinen. We
gaan eerst even kijken naar het scherm.
Selectiescherm

A. Met de knopjes bij A kunt u een nieuwe selectie toevoegen of de selectie weggooien.
B. De invulvelden voor een vergelijking waar de klanten aan moeten voldoen. Deze velden zijn
meestal keuzevelden. Bij het waardeveld kunt u soms zelf een waarde opgeven. Deze
waardes worden zoveel mogelijk gevalideerd is doorgaans vrij in te vullen steeds
C. Hiermee slaat u de vergelijking op. Eyestore rekent nu uit hoeveel klanten in u database zitten
die aan de vergelijking voldoen. U kunt nu direct zien of een selectie zinvol is. Als de uitkomst
te laag is volgens u, controleer dan of u een typefout heeft gemaakt. U kunt ook de waardes in
de vergelijking aanpassen net zolang totdat u tevreden bent. Verder zet Eyestore alvast een
nieuwe vergelijking voor u klaar. Als een vergelijking is opgeslagen verschijnen er knopjes om
de vergelijking te kunnen wijzigen, het potloodje of te verwijderen, het kruisje.
D. Het totaal aantal klanten binnen de selectie. Deze waarde is in de regel kleiner dan de kleinste
waarde van de vergelijkingen. Deze waarde is nul als u vergelijkingen gebruikt die elkaar
uitsluiten.
Onderstaande afbeelding laat een voorbeeld zien. Dit voorbeeld bestaat uit twee selecties. De
bovenste selectie heeft twee vergelijkingen (verkleining)
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Er zijn 190 klanten (Blauwe vlakje) die geboren zijn na 1-1-1985 met een sferische waarde die niet 0
is. (Bovenste selectie). De geselecteerde klanten moet aan beide vergelijkingen voldoen daarom is
het aantal zo laag.
Er zijn 3 klanten (Gele ballonnetje) die een Gucci hebben gekocht. Deze Gucci kopers hebben in dit
geval niet de eigenschappen uit de eerdere vergelijkingen, anders was de som (193) lager geweest.
(Onderste selectie)
Korte uitleg van de selectie mogelijkheden
Abonnement
Brilorder
Brilorder verkopen
Herhaal order
IOD
Klant
Klant mailing groepen
Laatste brilorder
Laatste lens order
Lens controle
Lens order
Lens order verkopen
Mailing
Refractie
Verkopen

Klanten met een abonnement
Order (Recept, prijs, medewerker)
Order in detail (Artikel subgroep, categorie,
artikelnaam)
Klant met een herhaalorder
Oogdruk (datum, druk)
Klant
Mail groepen waar een klant onder valt.
Als brilorder maar dan alleen de meeste recente
Als brilorder maar dan alleen de meeste recente
Datum, reden, volgende controle
Datum lensgegevens, order soort
Order in detail (Artikel subgroep, categorie,
artikelnaam)
Naam van eerdere mailing
Datum, reden, volgende controle refractie
waarden
Order in detail (Artikel subgroep, categorie,
artikelnaam) Merk leverancier.

De klanten lijst
Als u klaar bent met de selectie kunt u de klanten daadwerkelijk ophalen uit de database. U kunt dan
nog een aantal bewerkingen doen of direct doorgaan met verwerken van de adressen.
Ga naar het tabblad Klanten lijst en klik op de knop; “haal klant gegevens op”. Het kan gebeuren dat
Eyestore eerst een melding toont dat er een aantal klanten uit de selectie zijn gehaald. Zie afbeelding
hieronder.
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Klik op OK
Nu kunt u kiezen hoe u uw klant wilt benaderen; met een brief, een emailbericht of een SMS bericht.
In de klanten lijst ziet u de drie media terug als aan vinkbare kolommen. Zie volgende afbeelding.

Bij elke klant staat het vinkje aan, als de klant met het desbetreffende medium benaderd kan worden.
Als u op het potloodje achter de klantregel klikt kunt u een vinkje weghalen bij het medium zodat deze
klant bijvoorbeeld niet geSMSt wordt. Met het rode kruisje kunt u een klant helemaal uit de selectie
halen.
Aan de rechterkant van het scherm kunt u de voorkeursvolgorde opgeven.
Met dit venster kunt u de volgorde waarin de
klanten gemaild worden beïnvloeden. In dit
voorbeeld wordt er eerst gemaild, een brief
gestuurd en als laatste mogelijkheid geSMSt.

U kunt ook de lijst ontdubbelen. Deze functie is vooral van toepassing op het versturen van brieven.
Met het onderstaande scherm kunt u de ontdubbeling instellen. Als u op ontdubbelen klikt verschijnt
een melding met het aantal ontdubbelingen (Zie afbeelding rechtsonder). In de toekomst zullen wij u
de ontdubbelde klanten ook nog laten zien in een klein venster.
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Opslaan van de Mailing
Voordat u verder gaat dient u de mailing op te slaan. U kunt een mailing hergebruiken Het is dus
handig om een standaard naamgeving af te spreken. Bijvoorbeeld; Lenscontrole0712 of
verjaardagSMS0801, waarbij elke maand het nummer aanpast.

A. Hier kunt u de datum opslaan waarop de brief is verstuurd.
B. Hiermee kunt u bladeren door de lijst.
C. Hiermee kunt u de brieven printen op de traditionele manier (geuploade Word en labels
documenten).
D. Hiermee kunt u de adressen opslaan in een bepaald format HTML, EXCEL en TXT
E. Hiermee kunt u extra kolommen toevoegen aan de het bestand dat u wilt opslaan of wilt
samenvoegen met een Word bestand.
F. Hiermee kunt u de sorteer volgorde aanpassen.
G. Hiermee kunt u de adressen rechtstreeks samenvoegen met een word bestand.

76

Print
De print knop is knop C. Na het drukken van deze knop, verschijnt het onderstaande scherm.
Documenten kunnen aangevinkt worden en vervolgens kunnen de documenten geprint worden door
het drukken van de knop “Print selectie”.
Aan de rechterkant onder het kopje “Wordbestand” staan een aantal sjablonen, welke vanaf hier
kunnen worden bewerkt en uitgeprint. Door het aanklikken van een sjabloon wordt een Word
document gemaakt welke direct geprint kan worden of er kunnen eerst wat wijzigingen aangebracht
worden voor een bepaalde klant.

Voorbeeld van een gegenereerd Word document:

Koppeling met Word
Klik op het knopje G uit bovenstaand voorbeeld.

77

Als u op uitvoeren klikt krijgt u de gelegenheid om een nieuw bestand te maken of om een bestaand
document te kiezen.

Nieuw document:
Als u voor deze optie kiest zal “Word” worden geopend. U kunt nu de samenvoegvelden invoegen op
uw document. Het knopje “A” uit onderstaande afbeelding toont een venster met de beschikbare
velden. Als voorbeeld zijn de adres velden alvast in een brief geplaatst.
Als u klaar bent met de brief kunt u het samenvoegen starten door op knopje “B” te klikken. Er word
een nieuw document gemaakt met daarin per adres een brief. Deze kunt u opslaan en printen.
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Bestaand document
In de praktijk zult u vooral willen samenvoegen met bestaande bestanden. Als u op “bestaand
document” klikt krijgt u een venster te zien om het bestand te selecteren en te openen. Het
programma Word wordt gestart. U kunt nu met het knopje “B” (zie bovenstaande afbeelding) het
samenvoegproces starten. U kunt vervolgens het document opslaan en printen.

SMS
Als u kiest voor SMS kunt u het bericht opgeven en dit vervolgens versturen. In het SMS scherm ziet u
rechts een lijst met klanten die u, een bericht wil gaan versturen. Als u in deze fase nog klanten uit de
lijst wil verwijderen dient u terug te gaan naar het tabblad klantenlijst. U kunt daar de klant uit de
selectie halen. U dient dan de selectie weer opnieuw op te slaan.
In het linker gedeelte van het scherm kunt u het bericht samenstellen. U kunt gebruik maken van de
aanhef die bij u in de klantenkaart staat. En er staan een aantal standaard zinnen voor u klaar. Deze
standaard zinnen kunt u aanpassen bij “Stamgegevens  SMS”. Klik op versturen om de berichten te
versturen.
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Email
Als u op email klikt krijgt u onderstaand scherm te zien. In het Email scherm ziet u rechts een lijst met
klanten die u, een bericht wil gaan versturen. Als u in deze fase nog klanten uit de lijst wil verwijderen
dient u terug te gaan naar het tabblad klantenlijst. U kunt daar de klant uit de selectie halen. U dient
dan de selectie weer opnieuw op te slaan.
In het linker gedeelte van het scherm kunt u het bericht samenstellen. U kunt gebruik maken van de
aanhef die bij u in de klantenkaart staat. Klik op versturen om de berichten te versturen.
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Stamgegevens
Aanmaningen
Instellingen voor aanmaningen

Artikelen
Artikel groepen
In dit menu worden de artikel groepen ingesteld welke te gebruiken zijn. Is er geen subgroep binnen
een groep actief. Dan is de groep ook niet actief.
Artikelgroepen en artikelsubgroepen worden centraal aangemaakt door Eyefactory. Een combinatie
van een Artikelgroep met een artikelsubgroep activeren / deactiveren.
Zorg bij het actief maken van een Subgroep deze een Kassanaam heeft, anders verschijnen er lege
blanco knoppen op de kassa.

Samengestelde artikelgroepen
Een samengestelde groep is een productgroep die een winkel zelf kan samenstellen. Een
samengestelde groep bestaat uit meerdere artikelsubgroepen. Door gebruik te maken van
samengestelde groepen wordt het mogelijk om bij Statistiek een lijst te maken op basis van deze
eigen groepen. Voordat u Samengestelde artikelgroepen gaat aanmaken is het verstandig om eerst
de artikelsubgroepen in te stellen.
Er is een groot nadeel aan het werken met samengestelde groepen. De groepen worden niet
automatisch bijgewerkt. U dient zelf in gaten te houden dat als u een nieuw artikel toevoegt of deze
eventueel binnen de samengestelde groep valt. Als u deze koppeling dan niet legt zullen de
statistieken niet correct zijn. U kunt dit controleren door een statistieklijst af te drukken op artikel en op
artikel subgroep. U kunt dan zien welk artikel niet gekoppeld is aan een artikelsubgroep.
Ga naar Stamgegevens  Samengestelde artikelgroep
In het onderstaande scherm kunt u Samengestelde artikelgroep aanmaken, zie bij de bovenste ballon
in de afbeelding hieronder en subgroepen kunt koppelen bij de onderste ballon.
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Nu kunt u de groep gebruiken bij statistieken

Dymo label
Ga naar Stamgegeven  Dymo label
U kunt 4 items op het etiket zetten, met het bekende rood/groene knopje.
Voor en na een item kunt u tekens zoals een streepje of spaties (Euro teken na de verkoopprijs)
plaatsen om een item uit te lijnen.
Het bovenste item wordt het eerst afgedrukt (links). Met de pijltjes kunt u de volgorde in het lijstje
veranderen.

Document manager
Een document aanpassen


Ga naar Stamgegevens  Document manager



Open het te wijzigen bestand door er op te klikken. Het bestand wordt dan geopend in een
nieuw venster.
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In het voorbeeld hierboven staat al een standaardsjabloon klaar. De velden voor het adres staan er
allemaal in. Indien nodig kan er nog een veld aan toegevoegd worden. Kies een veld uit de kolom aan
de rechterkant door eenmaal met de linker muisknop te klikken op het veld. Het geselecteerde veld
komt dan automatisch bovenaan de lijst te staan en er verschijnt een voorbeeld van de tekst,
bijvoorbeeld Dhr. voor AANHEF. Het veld wordt toegevoegd aan het document door te dubbelklikken
op het al geselecteerde veld.
Na het opslaan is het document klaar voor gebruik.

Herhaalsysteem
Herhaalsysteem wat voor lenzen gebruikt kan worden.

Kaartbeheer
Zelf een kaart maken om informatie op te slaan.

Lenzen
Diverse instellingen voor lenzen

Lens materiaal
Beschikbare materialen voor lenzen. Op deze plek activeren zodat ze gebruikt kunnen worden bij
Artikel en voorraadbeheer.
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Herhaalsysteem
Dit is een herhaal order systeem voor lenzen. Een order, meestal contactlenzen of vloeistof die
automatisch aangemaakt wordt op basis van een aantal parameters bijvoorbeeld herhaaltermijn. Deze
order wordt automatisch besteld. En eventueel gefactureerd en geïncasseerd.
Als u een order wilt herhalen kunt u in het orderscherm een herhaalsysteem kiezen. Het
herhaalsysteem maakt het mogelijk om automatisch een order en een bestelling te genereren. Ook
kunt u de orders factureren (en printen) waardoor debiteuren ontstaan. Het hele proces bestaat uit 3
stappen.
1. Herhaalsysteem definiëren
2. In een klantorder het herhalen aanzetten door een herhaalsysteem te kiezen
3. Op gezette tijden de herhaal orders aanmaken
Deze drie stappen worden hieronder behandeld.
1
U dient eerst een herhaalsysteem te definiëren. Ga naar
Stamgegevens
Lenssysteem

U geeft een naam aan het systeem. Deze naam ziet u later terug in het orderscherm. Verder kunt u
een systeemgroep opgeven als een soort verduidelijking. Met de vervangingsperiode geeft u aan
wanneer u de lenzen weer gaat leveren aan de klant.
2
In de orderkaart ziet u boven de orderregels het item herhaal order (zie afbeelding).
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Tijdens het verkoopgesprek overlegt u met de klant of deze een herhaal systeem wil. Als u op bekijk
klikt, verschijnt er een dialoogvenster om de gegevens van het herhaalsysteem vast te leggen. De
standaard waarden kunt u hier alsnog aanpassen.

Het vinkje factureren en Incasso zorgt ervoor dat deze items in de vervolgstap automatisch gekozen
worden. U kunt uiteraard in de vervolgstap weer afwijken van deze standaard instelling.
3
Het aanmaken van de herhaalorders. Het is gebruikelijk om deze handeling regelmatig uit te voeren
bijvoorbeeld elke week of een keer in de maand.
Ga naar de menu optie;
Algemeen
Herhaalsysteem
Klik op het knopje nieuw (op de navigeerbalk)
U ziet (rechts) 5 stappen.
Stap 1
Bij een nieuwe herhaal batch wordt de eerste stap voor u al uitgevoerd. U kunt nu de datum
aanpassen tot wanneer u de batch wil laten lopen. In de praktijk zullen zowel de van- als de tot datum
in de toekomst liggen. U wilt immers de leveringen voor zijn. De orders die u ziet zijn de bestaande
orders. U kunt door de lijst lopen en klanten handmatig uitsluiten van deze batch. U doet dit door op
het rode kruisje te klikken (laatste kolom). De eerst volgende keer dat u een herhaalbatch aanmaakt
zal deze klant echter weer tevoorschijn komen. Als u deze klant structureel niet meer mee wilt nemen
in een herhaal batch dient u de herhaalgegevens aan te passen in de order.
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Stap 2
Als u op genereren klikt (U krijgt eerst een waarschuwing) wordt een nieuwe order aangemaakt en er
wordt een nieuwe bestelling aangemaakt. Een bestelling wordt alleen aangemaakt als dit in de order
aangegeven is.
Stap 3
Nu kunt u de nieuwe orders uitprinten. Bijvoorbeeld een werkplaatsbon zodat u later de
binnengekomen lens gemakkelijk kunt toewijzen aan een klant.
Stap 4
Vervolgens kunt u facturen aanmaken. Nu is de klant een debiteur geworden en behoord de order tot
de omzet. U kunt nu eventueel een incasso bestand maken om op te sturen naar uw bank.
Stap 5
U kunt de facturen printen zodat u deze kunt opsturen naar uw klanten.

Lens types
Diverse typen lens welke door de huidige winkel gebruikt worden.
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Voorraad info
Voorraad per montuur
Ga naar “Voorraad info” en klik op “samenstellen lijst”.
U kunt eerst een filiaal kiezen of alle filialen. Dit is het bovenste keuze veldje.
De statistiek rapporten bestaan uit secties, Binnen een sectie wordt voor elke waarde een kruistabel
getoond. Een kruistabel bestaat op zijn beurt uit rijen en kolommen. De standaard kolommen zijn;
aantal inkoop en verkoop. U ziet in de onderstaande afbeelding twee dubbele keuze vakken, het
rechtervakje geeft de geactiveerde waardes.
Met het bovenste dubbel kunt u de secties ofwel de rijen beïnvloeden. Op de waarde die u bovenaan
in het vakje zet kunt u een filter zetten bijvoorbeeld; van alle artikelsubgroepen alleen de monturen
(zie voorbeeld). Bij het onderste dubbele keuzeveld kunt u het aantal kolommen uitbreiden. Standaard
zijn de kolommen aantal, inkoop en verkoop. Het uitbreiden van de kolommen is alleen mogelijk als u
in het bovenste dubbele keuze veld de optie “artikel” (dient onderaan te staan) geselecteerd heeft.
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Windows
Installatie
Eyestore moet op de computer geïnstalleerd voordat het gebruikt kan worden.
De nodige bestanden staan op: http://download.eyestore.nl
Eyestore downloaden: http://download.eyefactory.nl/EyeFactoryInstaller.msi.
De bijbehorende handleiding: http://www.eyefactory.nl/downloads/publiek_downloads_gr.asp?P_id=49

Report manager
Mochten er problemen zijn met printen van rapporten, dan is het noodzakelijk om de Eyestore
installatie nogmaals uit te voeren.

Internet explorer 8 and 7
Om met Eyestore te werken moeten een aantal beveiligingsinstellingen aangepast worden. Het
installatie programma voor Framestore en Eyestore doet dit automatisch. Het kan echter zijn dat
Internet explorer 8 geïnstalleerd is, waardoor een aantal opties verkeerd staat.
1. Start Internet explorer op de gebruikelijke manier.
2. Ga vervolgens naar de instellingen: Extra (Aan rechterkant van het scherm) -> Internet opties.
3. Kies het tabblad Beveiliging

4

1

2

3

4. Selecteer nummer 1, “Vertrouwde websites”
5. Voeg *.eyefactory.nl en *.eyestore.nl toe onder nummer 2, “Websites”
6. Open nummer 3 “Aangepast niveau”
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7. Kies in het onderstaande venster de optie “Laag” bij “Instellen op”.
Gevolgd door een klik op de knop “Opnieuw instellen”

8. Zet alles onder het kopje “ActiveX-besturingselement en -invoegtoepassingen” op
“Inschakelen”. Druk op OK om de wijzigingen te accepteren en accepteer ook een eventuele
waarschuwing welke verschijnt.

9. Ga nu naar nummer 4, Internet
10. Kies weer aangepast niveau (3).
11. Zoek naar gemengde inhoud weergeven en zet deze op inschakelen.

Printers instellen
Bij deze beschrijving word uitgegaan van een netwerk printer met meerdere laden voor het papier.
In dit voorbeeld worden de laden als volgt gevuld:
 Lade 1: Blank A4 papier
 Lade 2: Voorbedrukt papier
89

Om vanuit Eyestore de juiste laden te gebruiken moet u in Windows twee printers instellen, voorbeeld
van Windows printer namen:
 Blank A4 - Lade 1
 Factuur - Lade 2
 Dymo Labelwriter
Stel de printers zo in dat alleen naar de gewenste lade geprint kan worden. Voor de printer “Blank A4 Lade 1” komt dan lade 1 op A4 te staan en de overige laden op “Niet beschikbaar”.
Het zelfde kan voor de overige printers gedaan worden. De schermafdruk is voor elk type printer
anders, dus deze kan voor uw printer niet helemaal overeenkomen. Echter komen de instellingen wel
overeen.

Lege pagina tijdens printen
Bij het afdrukken vanuit Eyestore komen er soms twee pagina’s uit een printer terwijl er maar een
afgedrukt wordt. De tweede pagina bevat in de meeste gevallen geen gegevens.
Dit probleem kan opgelost worden door de instellingen van de printer in Windows aan te passen.
 Sluit Eyestore en alle Internet explorer vensters
 Open de printer instellingen in Windows. Klik met rechter muisknop op de printer en kies
eigenschappen.
 Ga naar het tabblad geavanceerd
 Haal het vinkje weg bij “Geavanceerde afdrukfuncties inschakelen”
Zie ook de afbeelding.
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Printer weer laten printen
Als een printer niet meer werkt dient u eerst te controleren of de printer zelf een fout melding geeft
bijvoorbeeld; een rood lampje of geen lampje. Vervolgens kunt u kijken of de printer onder Windows
kan printen.
Dit kunt u zelf testen
Klik op de Windows Startknop  configuratie scherm  printers en faxapparaten. Zoek in de lijst de
printer die niet meer print. De printer moet op gereed staan en er mogen geen printopdrachten in de
printerrij staan. Het aantal opdrachten in de printerrij ziet u onder de naam van de printer staan (zie
afbeelding).

Als er print opdrachten in de wachtrij staan, dient u deze eerst te verwijderen. U kunt de opdrachten
verwijderen door op het printer icoontje met rechts te klikken. Klik nu op “alle opdrachten annuleren”.
U ziet het aantal opdrachten teruglopen naar 0. Nu kunt u een testpagina afdrukken. Klik met de
rechtermuis knop op het printer icoontje, klik op eigenschappen en vervolgens op testpagina. Als er
een testpagina verschijnt, is fase één afgerond.
Als de printer niet print ligt het probleem niet bij Eyestore maar bij Windows en dient u dit probleem
eerst op te lossen.

Handleiding Dymo LabelWriter Duo
U kunt voor monturen en bijartikelen DYMO tape labels printen. U kunt vier items op een label
plaatsen; streepjescode, artikelnummer datumcode en verkoopprijs.
Voorwaarden
De Label printer dient aangesloten te zijn en correct geïnstalleerd. U kunt dit controleren door te
klikken op Start  printers en faxapparaten. U dient onderstaande printer te zien in de lijst:
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Printers instellen binnen Eyestore
Is dit eenmaal ingesteld dan kunt u Eyestore gaan instellen om de juiste printer te gebruiken. Ga
daarvoor naar een willekeurige plek en druk op de print knop
Kies de optie print voorbeeld

.

en selecteer een willekeurig rapport.

Klik op de instellingen knop
bovenaan het scherm en selecteer de optie printers configuration.
Installeer Eyestore opnieuw indien deze knop niet verschijnt.



Kies “Reporting printer” en koppel deze aan de printer “Blank A4 - Lade 1”
Kies “Reporting printer 2” en koppel deze aan de printer “Factuur - Lade 2”
o Kies “Ticket printer” en koppel deze aan de printer “Dymo LabelWriter 400”
o Kijk voor de Dymo configuratie ook onder stamgegevens in dit document
o Selecteer de windows printer: Dymo label writer
o Maak het veld Text only driver leeg
o Vul bij Top -0,7 in, indien de Eyefactory montuur labels gebruikt worden.
Controleer of het getal bewaard is. Door op ok te drukken en nogmaals de Ticket
printer instellingen te openen. Indien er nog steeds 0 staat. Vul dan -0.7 in. Dus de
komma vervangen door een punt.






Druk op OK om de wijzigingen te accepteren
Sluit nu alles af van Eyestore en ook alle Internet explorers!
Open Eyestore weer en u kunt de printers gebruiken
Indien het nog niet werkt, start dan de computer opnieuw op

Overzicht van printertypes
Default Printer
Reporting printer
Ticket printer
Graphics printer
Character based printer
Reporting printer 2
Ticket printer 2
User Printer 1
User Printer 2
User Printer 3
User Printer 4

Default printer
Blank Liggend (werkplaatsbon)
Kassabonnen
Niet gedefineerd
Blankpapier staand A5 (factuur A5)
Briefpapier staand (factuur A4)
Adres labels
Blank staand
Briefpapier liggend
Briefpapier staand A5 (factuur A5)
Niet gedefineerd
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User Printer 5
User Printer 6
User Printer 7
User Printer 8
User Printer 9
Plain text Printer
Full Plain text printer

Artikel labels
Overige labels
Niet gedefineerd
Vrij invulbaar
Vrij invulbaar
Niet gedefineerd
Niet gedefineerd
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