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Beginnen
 Meld u aan bij de Kramp webshop.
 Ga naar de pagina 'Mijn account'.
 Kies 'Labelbeheer'.
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Stap 1. Maak een labellijst

Het tabblad ‘Home' is het startscherm van uw labeltool. Maak een nieuwe labellijst door een
labellijstnaam in het gewenste tekstvak in te voeren en op de knop 'Nieuwe lijst maken' te drukken.
Voor deze handleiding is de lijst 'Voorbeeld' gemaakt.

Stap 2. Locaties toevoegen

Locaties kunnen worden toegevoegd via het tabblad 'Mijn locaties'. Voer de locatie die u wilt
toevoegen in het gewenste tekstvak in en druk op de knop 'Nieuw magazijn toevoegen'. Als
voorbeeld zijn de locaties 'WINKEL, WERKPLAATS en MAGAZIJN’ al toegevoegd. De locaties staan nu
in de locatielijst.
Klik op 'bewerken' achter de magazijnnaam om locaties aan een magazijn toe te voegen. Er wordt
een nieuw scherm geopend waarin de locaties toegevoegd kunnen worden. In deze handleiding zijn
de locaties A, B en C toegevoegd voor de magazijnen. U kunt teruggaan naar de lijst met magazijnen
door op de knop ‘terug’ te drukken.
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U kunt nu uw labels maken.

Stap 3. Producten toevoegen aan een lijst met labels

Door terug te gaan naar het tabblad ‘Home' kunt u de labellijst met labels gaan vullen. Voor deze
handleiding is de lijst 'Voorbeeld' toegevoegd. Klik op de gemaakte labellijst om de lijst aan te
passen. In dit geval de lijst 'Voorbeeld'.
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Productlabels kunnen aan de geselecteerde labellijst worden toegevoegd door op de knop 'Product
toevoegen' te drukken of door een XLS-bestand (Excel) te importeren met de knop 'XLS-bestand
importeren'. De importindeling is een XLS-bestand met de kolomnamen 'Productnummer,
magazijnnaam en locatienaam' in de kolommen A, B en C.

Nadat u op de knop 'Product toevoegen' hebt gedrukt verschijnt er een scherm. Op dit scherm kunt u
naar producten zoeken op productnummer of op een gedeelte van een productnummer. Nadat u de
knop 'Zoeken’ hebt ingedrukt, kunt u de gewenste producten selecteren in de zoekresultaten. In dit
geval selecteren we het product HS297208 en voegen we het label toe aan onze lijst met labels door
op de knop 'Toevoegen aan lijst met labels' te drukken. De knop bevindt zich altijd onderaan de
zoekresultaten (scroll omlaag).
U kunt direct een magazijn en locatie aan uw label toewijzen door bovenaan het scherm uw vooraf
gedefinieerde magazijn en locatie te selecteren.
Een nieuw label kan direct aan de lijst met labels worden toegevoegd door te zoeken naar een ander
productnummer.
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Bestelgeschiedenis

Het meest recent bestelde product is zichtbaar onder het tabblad 'Bestelgeschiedenis'. U kunt
eenvoudig labels voor dit product maken door het product waarvoor u labels wilt maken te
selecteren.

Labelprijzen aanpassen
De labelprijzen kunnen op het tabblad 'Home' worden aangepast nadat een labellijst is geselecteerd.
De volgende prijzen zijn zichtbaar.






Brutoprijs – bepaald door de prijslijst van Kramp.
Labelprijs – dat is de prijs op het label excl. Btw – deze prijs kan worden aangepast via de
coëfficiënt.
Labelprijs incl. Btw – deze prijs wordt aangepast in overeenstemming met de prijs excl. Btw.
Deze prijs kan ook worden ingesteld door een waarde in te voeren. De prijs en de coëfficiënt
worden dan dienovereenkomstig aangepast.

De coëfficiënt is een procentuele korting of toeslag op de brutoprijs. In het onderstaande
voorbeeld stellen we een toeslag van 10% in op de brutoprijs uit voorbeeld 1, wat een
labelprijs oplevert (prijs excl. btw) van € 11,73.
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Voorbeeld 1
In het volgende voorbeeld stellen we een korting van 10% in op de brutoprijs uit voorbeeld 2,
wat een labelprijs oplevert (prijs excl. btw) van € 9,59.

Voorbeeld 2
Als laatste stap drukt u op de knop 'Opslaan' rechtsonder in het scherm om de wijzigingen op te
slaan.
Alle labelprijzen (excl. btw) kunnen worden aangepast met de knop 'Berekenen'. De geselecteerde
labels worden bijgewerkt door de nieuwe labelprijzen te berekenen op basis van de brutoprijs en de
ingevoerde coëfficiënt. Zie stap 1, 2 en 3 hieronder voor de te nemen stappen.

Stap 1 – Selecteer prijslabels die u wilt aanpassen en druk op de knop 'Berekenen'.
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Stap 2 - Voer het kortingspercentage of toeslagpercentage in (in dit voorbeeld betekent '-10' 10%
korting op de brutoprijs) en druk op 'Berekenen'.

Stap 3 – De ingevoerde coëfficiënt is toegepast op de geselecteerde labels en de prijzen zijn
bijgewerkt. Druk de knop 'Opslaan' om de wijzigingen op te slaan.

Stap 4. Labellijst afdrukken
Nadat u de labellijst(en) hebt gemaakt, kunnen de labels worden afgedrukt. Open de lijst met labels
waarvoor u labels wilt afdrukken, selecteer de labels die u wilt afdrukken en druk op 'Selectie
afdrukken' (stap 1 hieronder).

Stap 1
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Stap 2 – Selecteer uw labeltype, sorteer de labels desgewenst op een van de opties in de lijst,
download uw pdf in A4-formaat met de knop 'Download PDF' en druk de labels af op uw A4labelsjabloon. Zorg ervoor dat u de afdrukoptie 'afdrukken op ware grootte' selecteert wanneer u de
pdf afdrukt.

De juiste artikelnummers voor elk A4-labelsjabloon worden weergegeven achter het labeltype in de
lijst. U kunt deze bestellen in de webshop.

De datums waarop een label voor het laatst is gewijzigd vindt u in de kolom 'Wijzigingen'. De kolom
'Wijzigingen van Kramp' toont de datum waarop Kramp de productinformatie voor de laatste keer
heeft gewijzigd. Er zijn twee velden bovenaan waarop u filterdatums kunt invoeren voor uw
wijzigingen sindsdien en/of de wijzigingen van Kramp sindsdien. Klik op de knop 'Zoeken' om uw filter
te activeren. U kunt nu de labels selecteren die u wilt afdrukken.
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Afdrukgeschiedenis
U vindt alle afdrukopdrachten in het tabblad 'Geschiedenis'. Klik op details voor meer informatie over
de specifieke afdruktaak.
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Sjablonen
De tabbladsjablonen geven een overzicht van alle beschikbare labelformaten en -lay-outs in deze
labeltool.

CodeLabel 60x25 ( art. VPM20235 A4 )

DescriptionLabel 60x25 ( art. VPM20235 A4 )

Shoplabel incl. excl. 40x50 ( art. VPM20880 A4 )

Shoplabel excl. 40x50 ( art. VPM20880 A4 )
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Shoplabel incl. 40x50 ( art. VPM20880 A4 )

Shoplabel 40x50 ( art. VPM20880 A4 )
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