BELADINGEN
Een heel nieuw begrip is belading en beladingsdichtheid
Floriday verwacht dat u beladingen definieert.
Belading wil zeggen wat past er op een volle kar met welk fust en inhoud.
U kunt / moet dus meerdere type beladingen maken die u vervolgens kunt selecteren bij uw aanvoer
Deze soorten beladingen kunt u vanuit FlowerForm aanmaken en gebruiken.
Toelichting ;
U dient een standaard belading voor een kar te definiëren. Dit is wat er standaard op een kar past
Bijv 1 kar met 27 fusten 566 met 3 lagen met een hoogte per laag van 55 cm
U mag dan uiteraard wel een EAB maken met een lager aantal fusten maar kiest dan toch voor een
van de voorgedefinieerde beladingen.
Ook met meer fusten dan op 1 kar rekent Floriday automatisch de belading per kar uit
Restkarren mogen n.l. niet meer !!!
Dus u heeft gekozen voor belading 27 fusten 566 met 3 lagen
U voert 75 fusten aan , dan maakt Floriday daar automatisch 3 karren met 25 fusten van en dient u
deze ook zo aan te voeren.
Indien u altijd maar 1 fustcode gebruikt met altijd de zelfde inhoud en transporthoogte volstaat
1 type belading.
Beladingen aanmaken kan op 3 manieren.
MENU  GEGEVENSBEHEER  BELADINGEN
MENU  PRODUCTEN  Bij het aanmaken of wijzigen van een product (Klik op plusteken rechts)
Scherm EAB / Partij aanmaken  De … (stippeltjes aanklikken naast belading)
1) MENU  GEGEVENSBEHEER  BELADINGEN

Klik rechts op TOEVOEGEN

Dit is uw invulscherm
U ziet links de verplichte onderdelen en rechts de optionele

U begint bij transportmiddel en kunt kiezen uit 5 mogelijkheden door op het 3 hoekje te klikken
Vervolgens voert u de 4 andere verplichte items in.
U ziet bij ( 3 ) dat er door FlowerForm automatisch een naam gegeven wordt waarmee u deze
belading later kunt zoeken/selecteren
Om op te slaan klikt u op OK.

