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Info over eFLOW Resolve
TIS eFLOW Control en eFLOW Resolve zijn SAP-add-ons voor geautomatiseerde factuurverwerking die

worden geïntegreerd in SAP ERP. Gecombineerd leveren de beide componenten een sterk

geautomatiseerde oplossing voor de verwerking van leveranciersfacturen die voldoet aan alle vereisten,

zoals automatische boekingen, automatische regelafstemming en automatische workflowroutering voor de

afhandeling en goedkeuring van uitzonderingen.

Gebruikers van eFLOW Control kunnen handmatig facturen met uitzonderingen verwerken in een

gebruikersvriendelijke, vertrouwde interface die veel mogelijkheden biedt om gebruikers te helpen bij het

vinden, ordenen, corrigeren, invullen en boeken van documenten.

Als eFLOW Control-gebruikers documenten niet volledig zelf kunnen verwerken, kunnen ze deze naar andere

gebruikers in een workflow verzenden om informatie, een opheldering of goedkeuring te krijgen.

Workflowverwerking vindt plaats in eFLOW Resolve in de SAP GUI, de eFLOW Resolve-webapplicatie of de

eFLOW Resolve Fiori-app.

Aan de slag
In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u zich aanmeldt bij eFLOW Resolve. Ook wordt de gebruikersinterface

beschreven.

Opmerking: eFLOW Resolve kan worden aangepast. Afhankelijk van uw systeemconfiguratie zijn

sommige functies die in deze handleiding worden beschreven mogelijk niet beschikbaar of anders dan

wordt beschreven.

eFLOW Resolve starten
Als u eFLOW Resolve wilt starten, meldt u zich aan bij SAP en voert u de transactie /n/tisa/eflow_resolve in.

In het eFLOW Resolve-venster wordt de documentenlijst weergegeven.
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Documentenlijst
De documentenlijst bevat documenten op de volgende tabbladen.

Tabblad Omschrijving

Workflowingangsmap Alle documenten die naar u zijn verzonden via de workflow maar nog niet

zijn verwerkt.

Vervangingen Alle documenten die zijn verzonden naar gebruikers voor wie u als

vervanger optreedt.

Opmerking: Deze lijst toont alleen documenten van passieve

vervangers. Documenten van actieve vervangers worden weergegeven

in uw Workflowingangsmap. Actieve vervangers zijn bedoeld voor

geplande afwezigheid, zoals vakantie. Passieve vervangers zijn

bedoeld voor ongeplande afwezigheid, zoals ziekte.Zie de SAP-

documentatie voor informatie over het onderhouden van vervangers.

Workflowhistorie Alle documenten die naar u zijn verzonden via de workflow en die u hebt

verwerkt of waarvoor de workflow is geannuleerd.
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U kunt de standaard-SAP-functionaliteit gebruiken voor de documentenlijst, bijvoorbeeld om de lijst te

sorteren, de indeling te wijzigen of kolommen toe te voegen.

Selectiescherm
Met het selectiescherm kunt u de documentenlijst filteren om alleen specifieke documenten weer te geven.

Klik op Selectiescherm om het selectiescherm te sluiten en te openen.

Voer uw selectiecriteria in en klik op Gegevens selecteren.

Als u de standaardselectiecriteria wilt herstellen, klikt u op Selectie ongedaan maken .

Opmerking: Het selectiescherm is alleen beschikbaar op het tabblad Workflowhistorie.
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Een opgeslagen variant toepassen

Selecteer een van uw opgeslagen varianten of een globale variant en klik vervolgens op Gegevens

selecteren. U kunt ook op Variant ophalen klikken in de werkbalk van het selectiescherm. Hiermee

kunt u zoeken naar varianten.

Als u een nieuwe variant wilt aanmaken, voert u de selectiecriteria in en klikt u op Als variant opslaan .

Als u de details van een variant wilt weergeven, klikt u op Variant weergeven .

Als u een variant wilt verwijderen, selecteert u de variant en klikt u op Variant verwijderen .

Zie de SAP-documentatie voor gedetailleerde informatie over het werken met varianten.

Handmatige selectie
In dit gedeelte kunt u filteren op documentstatus, workflowstatus of specifieke veldwaarden.

Extra selectievelden
U kunt dynamische selecties gebruiken om te zoeken in velden die niet beschikbaar zijn op het

selectiescherm. Dynamische selecties zijn tijdelijk. De velden en de desbetreffende waarden worden niet

worden opgeslagen wanneer u eFLOW Resolveafsluit, tenzij u de selectie als variant opslaat.

1. Klik op Velden aan selectie toevoegen .

2. Vouw een map uit en selecteer de velden die u wilt toevoegen aan het selectiescherm:

n Als u één veld wilt toevoegen, dubbelklikt u op de veldnaam.

n Als u meerdere velden wilt toevoegen, selecteert u de velden met de muis en de CTRL- of SHIFT-toets

en klikt u vervolgens op Gemarkeerde overnemen.

De map Velden documentkop bevat algemene documentvelden, zoals het documenttype, het

nummer of de status.



eFLOW Resolve SAP-gebruikershandleiding Pagina 9 van 32

3. Voer zoekwaarden in en klik op Opslaan .

De geselecteerde waarden worden weergegeven in het selectiescherm.

4. Klik in het selectiescherm op Gegevens selecteren.

Als u dynamische selecties wilt verwijderen, klikt u op Velden aan selectie toevoegen , selecteert u de

velden in de veldenlijst en klikt u op Gemarkeerde verwijderen.

Knop Omschrijving

Hiermee opent u het standaard-SAP-dialoogvenster Meervoudige selectie, waarin u

specifieke waarden of een waardenbereik kunt selecteren of uitsluiten.

Hiermee worden de veldwaarden gecontroleerd.

Hiermee worden de ingevoerde waarden naar het selectiescherm overgebracht.

Gemarkeerde

overnemen

Hiermee worden de geselecteerde velden toegevoegd.

Gemarkeerde

verwijderen

Hiermee worden de geselecteerde velden verwijderd.

Veldkeuze

verbergen

Hiermee wordt de veldenlijst verborgen. Klik op Nieuwe veldkeuze om de lijst

weer te geven.

Alleen

afzonderlijke

waarden

Hiermee wordt slechts één enkel invoervak voor elk veld weergegeven.

Klik op Intervallen om weer twee invoervakken weer te geven.

Hiermee sluit u het dialoogvenster zonder op te slaan.
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Documentdetails
Om de documentdetails te openen klikt u op het documentnummer in de kolom DocNr van de

documentenlijst.

Een document kan van een van de volgende crediteurendocumenttypen zijn:

n Factuur met bestelling: een factuur die naar een bestelling verwijst.

n Factuur zonder bestelling: een factuur zonder verwijzing naar een bestelling.

n Vooruitbetalingsaanvraag: een document dat dient als referentie voor het boeken van een

vooruitbetaling in SAP of als een document voor het SAP-aanmaningsprogramma. Bij

vooruitbetalingsaanvragen moet een speciale grootboekrekeningindicator worden ingevoerd, die later in

SAP wordt gebruikt om de vooruitbetaling te boeken.

n Periodetoerekening: periodetoerekeningsdocumenten worden aangemaakt vanuit het . Met

periodetoerekeningen is het mogelijk om kosten vast te leggen in de periode waarin ze zich voordoen,

zelfs als ze later worden gefactureerd. Bij periodetoerekeningen moet u een storneringsreden en

storneringsdatum invullen. Nadat ze in SAP zijn geboekt, worden de periodetoerekeningen door de SAP

Accrual Engine automatisch gestorneerd op de storneringsdatum.

Factuur met bestelling
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Factuur zonder bestelling

Vooruitbetalingsaanvraag
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Periodetoerekening

Op het tabblad Opmerking kunt u opmerkingen toevoegen om met andere gebruikers te communiceren.

Op het tabblad Zakelijk probleem staan de details van de fouten in het document. Zie Fouten zoeken.

Op het tabblad Workflowdetails kunt u details van de workflow bekijken, zoals de vervaldatum of instructies

voor het verwerken van de workflow.

Het tabblad Overige wordt alleen weergegeven als er extra velden voor dit tabblad zijn gedefinieerd in de

systeemconfiguratie.

Informatie weergeven
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u verschillende soorten informatie kunt weergeven.

Documentafbeelding
Klik op Afbeelding weergeven om de documentafbeelding weer te geven.
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Velden die in eFLOW Extract zijn herkend, worden in de afbeelding gemarkeerd.

Gebruik de volgende knoppen voor de viewer.

Knop Omschrijving

Sluit de viewer.

Geef de viewer gedokt weer op het scherm of in een apart venster.

Vergroot het beeld.

Geef de beeldgrootte op als een percentage van de volledige grootte.

Verklein het beeld.
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Knop Omschrijving

Draai de afbeelding tegen de klok in.

Draai de afbeelding met de klok mee.

Geef de hele pagina weer.

Geef de volledige paginabreedte weer.

Bij afbeeldingen met meerdere pagina's: ga naar de eerste, volgende,

vorige of laatste pagina.

Toon of verberg de veldmarkeringen.

Zoek naar tekst op de huidige pagina. Gevonden waarden worden rood

gemarkeerd terwijl u typt. Voer minimaal drie tekens in.

Leverancier
Als u de leveranciersgegevens wilt openen in de standaard-SAP-transactie, selecteert u de menuoptie Ga

naar > Leverancier weergeven of dubbelklikt u op het leveranciersnummer in de documentenlijst of de

documentdetails.

Bestelling
Als u de bestelling wilt openen in de standaard-SAP-transactie, selecteert u de menuoptie Ga naar >

Bestelling weergeven of dubbelklikt u op het bestelnummer in de documentenlijst of de documentdetails.

Factuurdocument
Voor geboekte documenten met een verwijzing naar een bestelling kunt u het geboekte SAP-

factuurdocument bekijken. Selecteer de menuoptie Ga naar > MM-factuur weergeven of dubbelklik op het

factuurnummer in de documentenlijst of de documentdetails.
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Boekhouddocument
Voor geboekte documenten met en zonder verwijzing naar een bestelling kunt u het geboekte

boekhoudkundige SAP-document bekijken. Selecteer de menuoptie Ga naar > FI-factuur weergeven of

dubbelklik op het factuurnummer in de documentenlijst of de documentdetails.

Workflowverslag
Het workflowverslag bevat informatie over alle workflows waarnaar een document is verzonden.

Als u het workflowverslag wilt bekijken, klikt u op Workflowverslag .
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Verwerkingsverslag
Het verwerkingsverslag bevat alle berichten en acties die plaatsvinden tijdens de verwerking van een

document.

Als u het verwerkingsverslag wilt openen, selecteert u de menuoptie Bewerken > Verwerkingsverslag.

Standaard worden alleen de berichten voor de laatste actie weergegeven. Selecteer een andere actie in de

lijst om de berichten voor die actie weer te geven of klik op Alle meldingen weergeven om alle berichten

voor het document weer te geven.



eFLOW Resolve SAP-gebruikershandleiding Pagina 17 van 32

Indien beschikbaar, kunt u op Lange tekst klikken om gedetailleerde informatie over het bericht weer te

geven.

Wijzigingshistorie
Telkens als een document wordt gewijzigd en opgeslagen, wordt in eFLOW Control een nieuwe

documentversie gemaakt.

U kunt vorige versies van een document bekijken om te zien welke waarden zijn gewijzigd.

1. Selecteer de menuoptie Bewerken > Wijzigingshistorie.

2. Selecteer in de lijst Versie een versie van het document of selecteer Alle wijzigingen weergeven.
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Statistieken
Als u statistische grafieken over de documenten in het systeem wilt weergeven, klikt u op Statistieken

weergeven.

Documenten invullen
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u fouten in documenten corrigeert en gegevens invult, zodat het

document in SAP kan worden geplaatst nadat de workflow is voltooid.
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Opmerking: Welke gegevens u kunt bewerken, hangt af van de workflowconfiguratie. In sommige

workflows is alleen goedkeuren toegestaan en in andere workflows kan ook de bewerking van bepaalde

informatie zijn toegestaan.

Rubriceren
Als u accounts wilt toewijzen aan factuurposities, klikt u in de documentdetails in de wijzigingsmodus op het

tabblad Grootboekrekening en voert u de accountgegevens in.

Opmerking: Voor facturen met bestelling voert u op het tabblad Grootboekrekening de

boekhoudkundige gegevens in die niet direct verband houden met de bestelposities, zoals ongeplande

kosten (bijvoorbeeld vrachtkosten). Boekhoudkundige gegevens voor posities die direct verband houden

met de bestelposities moeten op het tabblad Posities worden ingevoerd.

Rubricering voor facturen met bestelling

Voor facturen met bestelling rubriceert u op het tabblad Posities. U kunt meerdere rekeningen toewijzen aan

factuurposities waarvoor rubricering is geactiveerd in de bestelling.

Posities waarvoor meervoudige rubricering mogelijk is, bevatten een knop in de kolom MAA. Klik op

Meervoudige rubricering weergeven om de rubriceringsregels voor een positie weer te geven. Klik

op Meerv. rubricering verbergen om de rubriceringsregels te verbergen. Als u de rubriceringsregels

voor alle posities wilt weergeven of verbergen, klikt u op de bijbehorende knop op de positiewerkbalk.

Rubriceringsregels worden aangegeven met het pictogram Meervoudige rubricering .
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Rekeningen toevoegen voor een positie:

1. Klik in de wijzigingsmodus op Meervoudige rubricering weergeven om de rubriceringsregels

weer te geven.

2. Typ waarden in de velden Positiebedrag en Hoeveelheid voor elke rubriceringsregel en druk

vervolgens op ENTER of klik op Opslaan.

Opmerking: Voer in het geval van posities met meervoudige rubricering geen gegevens op

positieniveau in deze velden in. De som voor het regelitem wordt automatisch berekend.

3. (Optioneel) Om extra rubriceringsregels toe te voegen selecteert u de positie en klikt u op Meervoudige

rubricering invoegen op de werkbalk onder de posities.

4. (Optioneel) Standaard worden de boekhoudkundige velden (Grootrekening, Kostenplaats, enz.)

gevuld met de waarden uit de bestelling. U kunt deze waarden indien nodig wijzigen.

Met de selectielijst op de werkbalk kunt u de kolomindeling van de positietabel wijzigen om snel toegang

te krijgen tot de velden die u nodig hebt.

5. Klik op Opslaan .

Fouten zoeken
Fouten in documenten staan op het tabblad Bedrijfsprobleem in de documentdetails.
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Opmerking: Welke fouten er worden weergegeven, hangt af van uw systeemconfiguratie. In het algemeen

hebben de fouten op dit tabblad rechtstreeks betrekking op het bedrijfsproces. Technische fouten,

waarschuwingsberichten of andere berichten die niet rechtstreeks verband houden met het bedrijfsproces,

kunnen worden bekeken in het verwerkingsverslag.

In de map Actieve problemen worden openstaande fouten voor het document weergegeven. De map

Opgeloste problemen bevat fouten die al zijn hersteld.

Velden met fouten worden gemarkeerd in het positiegedeelte.

Posities voorstellen
In eFLOW Control kunnen automatisch posities uit een geselecteerd(e) bestelling, leveringsplan, pakbon of

service-invoerformulier worden toegevoegd aan de factuur.
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1. Klik in de wijzigingsmodus bij de posities in de documentdetails op het tabblad Positievoorstel.

2. Selecteer het referentiedocumenttype dat u wilt gebruiken voor een voorstel.

3. Voer de documentnummers in die u wilt gebruiken.

4. Selecteer FS-pos.soort.

5. Klik op Aanpassen.

De voorgestelde posities vervangen de bestaande posities.

Posities toewijzen
U kunt bestelposities aan factuurposities toewijzen door te slepen en neer te zetten.

1. Klik in de wijzigingsmodus bij de posities op het tabblad Positietoewijzing.

Standaard worden de bestelposities weergegeven aan de linkerkant en de factuurposities aan de

rechterkant. Klik op Verticaal weergeven om de bestelposities boven de factuurposities weer te

geven.
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2. Voer een van de volgende acties uit:

n Klik op de bestelpositie, houd de muisknop ingedrukt, sleep de positie onder de factuurposities en

laat de muisknop los.

n Selecteer de positie en klik op Positie aan document toevoegen . Op deze manier kunt u

meerdere posities aan de factuur toevoegen.

n Als u een bestelpositie wilt toevoegen aan een factuurpositie, klikt u op de bestelpositie, houdt u de

muisknop ingedrukt, sleept u de positie boven de factuurpositie en laat u de muisknop los.

n Selecteer de factuurpositie en dubbelklik op de bestelpositie. De bestelpositie wordt toegewezen

aan de factuurpositie.

Een document labelen
U kunt labels als visuele indicatoren aan documenten toewijzen om ze in te delen, om ze te prioriteren of om

er de aandacht op te vestigen. Toegewezen labels worden boven de tabbladen met kopteksten in de

documentdetails weergegeven.

1. Klik op Document labelen .

2. Selecteer een of meer labels in de lijst Beschikbare labels in het dialoogvenster Document labelen en

klik op Label toevoegen .

3. Klik op Document labelen.



eFLOW Resolve SAP-gebruikershandleiding Pagina 24 van 32

Workflowacties
In dit gedeelte worden de acties beschreven die u kunt uitvoeren bij het verwerken van documenten in de

workflow.

Een document goedkeuren

Klik op Workflow goedkeuren .

Als de workflow een volgende stap bevat die is geconfigureerd voor een handmatige toewijzing van

ontvangers, moet u ontvangers toevoegen. U kunt ook een opmerking toevoegen.

Een document afwijzen

Als u een document wilt afwijzen, klikt u op Workflow afwijzen .

Een document doorsturen
U kunt documenten doorsturen naar een andere gebruiker. Bij doorsturen wordt de verantwoordelijkheid voor

het document overgedragen aan die gebruiker. Het document wordt niet meer weergegeven in uw

werkvoorraad.

1. Klik op Doorsturen .

2. Voer een ontvanger in en klik op Doorsturen.
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Een aanvraag verzenden
U kunt aanvragen verzenden om informatie van andere gebruikers te krijgen.

1. Klik op Aanvraag .

2. Voer een ontvanger in en typ uw aanvraag in het tekstvak.

3. Klik op Aanvraag.

De documentstatus verandert in Aanvraag verzonden . Het document verschijnt in de

Workflowingangsmap van de ontvanger. U kunt uw aanvraag en het antwoord van de ontvanger bekijken

op het tabblad Opmerking in de documentdetails.

Als u de workflow goedkeurt voordat de aanvraag is beantwoord, wordt de aanvraag geannuleerd en wordt

het document verwijderd uit de documentenlijst van de ontvanger.

Een aanvraag beantwoorden
Als een andere workflowverwerker u een aanvraag stuurt over een document, verschijnt het document in uw

Workflowingangsmap met de status Aanvraag verzonden

Om de aanvraag weer te geven opent u het document en klikt u op het tabblad Opmerking.

Om de aanvraag te beantwoorden, voert u de tekst in het tekstvak in en klikt u op Opmerking opslaan en

vervolgens op Antwoord op de werkbalk.

Het document wordt verwijderd uit uw ingangsmap.

Communicatie
U kunt communiceren met anderen via opmerkingen en berichten. U kunt ook bijlagen aan documenten

toevoegen.

Opmerkingen
Via opmerkingen kunt u met andere gebruikers communiceren binnen eFLOW Control en eFLOW Resolve.

Opmerkingen worden weergegeven op het tabblad Opmerking in de documentdetails. Ze worden als bijlage

bij het document opgeslagen en permanent gearchiveerd. Opmerkingen worden niet doorgegeven aan het

SAP-document.

1. Klik op het tabblad Opmerking.

2. Als u een opmerking wilt toevoegen, typt u deze in het tekstvak rechts en klikt u op Opmerking opslaan.



eFLOW Resolve SAP-gebruikershandleiding Pagina 26 van 32

3. Klik op de pijlen om de hele tekst van de opmerking weer te geven of te verbergen of op de knoppen

om alle opmerkingen weer te geven of te verbergen.

Berichten
U kunt e-mailberichten verzenden naar een geldig e-mailadres. eFLOW Resolve omvat aanpasbare, vooraf

gedefinieerde berichtsjablonen. De factuurafbeelding wordt als pdf-bestand aan het bericht toegevoegd.

1. Klik op Bericht verzenden .

2. Voer de e-mailadressen in waarnaar u het bericht wilt verzenden. Het e-mailadres van de leverancier

wordt standaard ingevuld.

3. Klik op Regel invoegen of Regel wissen om adressen van ontvangers toe te voegen of te

verwijderen.

4. Voer de tekst voor het bericht in:

n Als u een sjabloon wilt gebruiken, selecteert u de Taal en vervolgens de Sjabloon. Afhankelijk van

de systeemconfiguratie zijn sommige sjablonen mogelijk alleen beschikbaar voor specifieke

bedrijfsnummers.

n Als u uw eigen tekst wilt gebruiken, typt u de tekst in het onderste tekstvak. Als u een sjabloon

selecteert, verschijnen de sjabloontekst en uw eigen tekst in het bericht. Als u alleen uw eigen tekst

wilt gebruiken, selecteert u de lege optie in de lijst Sjabloon.

5. Klik op Verzenden.

Bijlagen
U kunt bestanden als bijlagen toevoegen aan eFLOW Control-documenten. Bijlagen staan in het eFLOW

Control-document en, na de boeking, in het bijbehorende SAP-document.

Een bijlage toevoegen:

1. Klik op Services voor object .

2. Klik op Creëren en selecteer Businessdocument opslaan.

3. Selecteer een Documentsoort en sleep het bestand vervolgens van uw bestandssysteem naar het lege

veld.

4. Klik op Doorgaan .

Als u de bijlagen wilt weergeven, klikt u op Services voor object en vervolgens op Bijlagenlijst .

Dubbelklik op de bijlage om deze te openen.



eFLOW Resolve SAP-gebruikershandleiding Pagina 27 van 32

Gebruikersinstellingen
U kunt verschillende gebruikersspecifieke instellingen selecteren om bepaalde aspecten van het

systeemgedrag te bepalen. Zie de gedeelten hieronder voor meer details.

Gebruikersinstellingen wijzigen:

1. Selecteer de menuoptie Ga naar > Gebruikersinstellingen.

2. Klik op het gewenste tabblad.

3. Wijzig de instellingen.

4. Klik op Opslaan.

Als u terug wilt gaan naar de standaardinstellingen, klikt u op Standaard.

Algemeen
Instelling Omschrijving

Dialoogpresentatie Hiermee bepaalt u hoe dialoogvensters, zoals Workflowverslag of Bericht

verzenden, worden weergegeven.

Modus Aangedokt: dialoogvensters worden op een vaste positie aan de

linker- of rechterkant van het scherm weergegeven, afhankelijk van de

instelling voor Aangedokte posities die u hebt gekozen.

Modus Pop-updialoog: dialoogvensters worden weergegeven in een pop-

upvenster en kunnen op het scherm worden verplaatst.

Viewerpresentatie Hiermee bepaalt u hoe de documentviewer, waarmee de documentafbeelding

of statistieken worden getoond, wordt weergegeven.

Modus Aangedokt: de viewer wordt op een vaste positie aan de linker- of

rechterkant van het scherm weergegeven, afhankelijk van de instelling voor

Aangedokte posities die u hebt gekozen.

Modus Pop-updialoog: de viewer wordt weergegeven in een pop-upvenster

en kan op het scherm worden verplaatst.

Standaardpositie: deze knop is alleen van toepassing als Pop-updialoog is

geselecteerd. Als u de viewer op het scherm verplaatst, staat deze de

volgende keer dat u de viewer opent nog op dezelfde plaats. Klik op deze

knop om de viewer terug te zetten op de standaardpositie linksboven in het

scherm wanneer u de viewer de volgende keer opent.
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Werkvoorraad
Instelling Omschrijving

Gegevens selecteren

en het selectiescherm

sluiten

Gecontroleerd: Het selectiescherm sluit wanneer u op Gegevens

selecteren klikt.

Gewist: Het selectiescherm blijft geopend wanneer u op Gegevens

selecteren klikt. U moet het selectiescherm handmatig sluiten door op

Selectiescherm te klikken.

Starten met Hiermee geeft u aan welke instellingen van het selectiescherm u wilt gebruiken

wanneer u eFLOW Control start.

Met snelle selectie

starten

Hiermee laadt u een specifieke wanneer u eFLOW Control start of het

selectiescherm opent.

Deze instelling wordt alleen toegepast als u Snelle selectie selecteert in de

lijst Starten met.

Met variant starten Hiermee laadt u een specifieke wanneer u eFLOW Control start of het

selectiescherm opent.

Deze instelling wordt alleen toegepast als u Variant selecteert in de lijst

Starten met.

Maximumaantal treffers Hiermee geeft u het standaardaantal documenten op dat wordt weergegeven

in de documentenlijst. U kunt dit aantal in het selectiescherm voor individuele

zoekopdrachten wijzigen.

Document
Instelling Omschrijving

Document altijd in

wijzigingsmodus openen

Gecontroleerd: Hiermee opent u documenten in de wijzigingsmodus.

Gewist: Hiermee opent u documenten in de weergavemodus. U moet

handmatig overschakelen naar de wijzigingsmodus door op Weergave-

/wijzigingsmodus te klikken.

Positievariant Hiermee geeft u de standaardkolomindeling op van de tabel met

factuurposities in facturen met bestelling.
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Instelling Omschrijving

Posities uitbreiden Geldt voor facturen met meervoudige rubricering.

Gecontroleerd: De rubriceringsregels voor alle posities worden

automatisch weergegeven.

Gewist: Rubriceringsregels worden niet automatisch weergegeven. U

kunt ze weergeven door op Meervoudige rubricering weergeven te

klikken.

Zie Rubricering voor PO-facturen voor meer informatie.

Actie na verwerking

document

Hiermee geeft u aan wat er gebeurt als u klaar bent met de verwerking van

een document:

n Ga terug naar overzicht

n Ga naar volgend document

n (Lege invoer) In het verwerkte document blijven
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Referentie
In dit gedeelte vindt u beknopte verwijzingsinformatie.

Kortingsstatuswaarden
Status Omschrijving

Fout. Het document kan niet worden geboekt.

Waarschuwing. Het document bevat waarschuwingsberichten, maar boeken is mogelijk.

Gereed. Het document bevat geen fouten en kan worden geboekt.

Geboekt naar SAP.

Geregistreerd.

Geboekt en betaald.

Het document staat in de .

Afgewezen. Het document kan niet meer worden bewerkt.

Workflowstatuswaarden
Status Omschrijving

Verzonden.

Verzonden naar een gebruiker voor wie u een actieve vervanger bent.

Goedgekeurd.

Afgewezen.

Geannuleerd.

Er is een aanvraag verzonden.
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Status Omschrijving

Er is een aanvraag beantwoord.

Kortingsstatuswaarden
De kortingsstatuswaarden worden berekend op basis van de betalingscondities die in het document zijn

gedefinieerd. Als er verschillende kortingen zijn gespecificeerd (bijvoorbeeld 14 dagen 3%, 30 dagen 2%, 45

dagen netto), worden er in eFLOW Control verschillende pictogrammen weergegeven om aan te geven welke

kortingsdatum nadert. Als u de exacte datum wilt zien tot wanneer een korting wordt aangeboden, beweegt u

de muisaanwijzer over het pictogram:

Status Omschrijving

De eerste kortingsdatum nadert.

De eerste kortingsdatum is verstreken, de tweede kortingsdatum nadert.

De eerste en tweede kortingsdatums zijn verstreken, de datum van de nettobetalingstermijn

nadert.

Betaling is achterstallig.

Sneltoetsen en werkbalkknoppen
Actie Snelkoppeling Knop

Terug F3

Annuleren F12

Sluiten eFLOW Resolve Shift + F3

De documentenlijst vernieuwen om de laatste wijzigingen weer te

geven

Shift + F9

De documentdetails weergeven F9
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Actie Snelkoppeling Knop

De beeldweergave weergeven of vernieuwen Ctrl + F1

De leverancier in SAP weergeven Ctrl + Shift + F5

De inkooporder in SAP weergeven Ctrl + Shift + F6

Het boekhouddocument in SAP weergeven Ctrl + Shift + F7

Het factuurdocument in SAP weergeven Ctrl + Shift + F8

Het workflowverslag weergeven Shift + F5

Het verwerkingslogboek weergeven Ctrl + F3

De wijzigingshistorie weergeven Ctrl + F11

De statistieken weergeven Shift + F11

Een label toevoegen of verwijderen Shift + F4

Een bericht verzenden Ctrl + F2

Een document goedkeuren F6

Een document afwijzen F7

Een document doorsturen Shift + F4

Een aanvraag verzenden Shift + F6
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