Instructies e-Curtain
Knoppen, toetsen
Knoppen/toetsen
e-Curtain werkt met een knoppenbalk. De functie van de diverse knoppen staat hieronder. Wanneer een
knop grijs is, betekent dit dat deze functie niet actief is.
Sneltoets

Omschrijving

Knop

Vorig scherm
Tab/ENTER

Volgend veld

Shift Tab

Vorig veld

Esc(ape)

Wijziging huidig invoerveld ongedaan maken
Nieuwe opdracht/confectie
Verwijderen opdracht/confectie
Wijzigingen opslaan

1

2

Wijzigingen annuleren
Confectiebon afdrukken
Bonnen verzenden naar atelier

Opmerkingen
1)
2)

U kunt een opdracht alleen verwijderen als er geen confectiebonnen in zitten.
Een confectiebon kunt u alleen verwijderen zolang deze nog niet is verzonden naar het atelier.
Als u een nieuwe bon heeft ingevoerd of u heeft een bon gewijzigd, moet u altijd op deze
knop drukken.

Zoeken en navigatie
Alle bonnen die u invoert blijven onbeperkt opvraagbaar. Dus wanneer u na bijvoorbeeld na een jaar nog
iets wilt opzoeken dan kan dat binnen e-Curtain snel en eenvoudig. In de balk onder in het scherm kunt
u zoeken op Commissie. U voert dan bij ‘Zoeken’ de gewenste naam in en klikt op het vergrootglas of u
drukt op Enter.

Wanneer er meer dan 22 opdrachten zijn, worden deze verdeeld over meerdere pagina’s. U kunt door
deze pagina’s navigeren door op de pijltjes te klikken.

Invoervelden
Een invoerveld met een
knop, bevat een lijst waaruit u kunt kiezen. U kunt ook de eerste letter in
typen om een selectie te maken. Voorbeeld zoals hieronder: druk op de ‘v’ en ‘Velours’ wordt gekozen.
Drukt u vervolgens nogmaals op ‘v’ dan wordt ‘Verduistering’ gekozen.

Wanneer een veld niet (correct) is ingevoerd, licht de rand van het veld rood op en wordt de
achtergrond licht rood. Voorbeeld zoals hieronder: er is voor hoofd boven haak gekozen, alleen is er
geen hoogte ingevoerd.

Invoeren
Nieuwe opdracht
1.
2.

Klik op
om een nieuwe opdracht in te voeren.
Er verschijnt een nieuw scherm waarin u de naam van de Commissie kunt invoeren.

3.

Klik op

om opdracht op te slaan.

Commissie naam wijzigen
U kunt de naam van een commissie later achteraf nog wijzigen. In het hoofdscherm (het scherm met
alle commissies) klikt u de gewenste commisie aan. Deze zal dan oranje oplichten. Druk vervolgens op
F2 en u kunt de naam wijzigen en bevestigen met Enter.
Sla de wijziging op door op de

knop te drukken.

Nieuwe confectiebon
1.

Selecteer een opdracht met de muis of pijltjes toetsen en vraag deze op door te dubbelklikken.

2.
3.

Klik op
en er wordt een nieuwe bon aangemaakt.
U komt dan in de tabel boven in het scherm te staan:

Veld

Omschrijving

Ruimte

Vul hier de ruimte in of gebruik de

Confectie

Kies de gewenste confectie met de eerste letter van het type confectie of gebruik
de

knop om een selectie te maken uit de lijst.

knop om een selectie te maken.

Stof

Als u een willekeurige toets indrukt of op de
knop drukt, verschijnt een nieuw
scherm waarin u de stofgegevens kunt invoeren.

Voering

Vorig scherm

S

Stel of stuk

#

Aantal stel/stuk

Breedte

De afgewerkte breedte van de confectie

Hoogte

De hoogte inclusief hoofd van de confectie. Wanneer het een stel betreft met
ongelijke hoogtes, vermeldt dit dan bij de opmerkingen.

Snijmaat

e-Curtain vult hier de snijmaat in aan de hand van de door u ingevoerde breedte,
het plooipercentage, de hoogte van het hoofdje en de hoogte van het band.
Als u hier handmatig een waarde invoert, berekent e-Curtain automatisch het
plooipercentage, waarbij het veld plooipercentage in-actief wordt. Om de snijmaat
weer door e-Curtain te laten berekenen, voert u hier de waarde nul in.

Banen

Hier geldt hetzelfde principe als bij de Snijmaat

Veld

Omschrijving

S

De status van de confectiebon:
o = opdracht nog NIET verzonden naar het atelier
O = opdracht verzonden naar het atelier
U = nog uit te geven in het atelier
P = in productie
K = geknipt
G = gereed
V = verzonden naar woninginrichter
F = gefactureerd
W = wachtrij
A = geannuleerd in atelier

BonID

*

*

Als u een nieuwe confectiebon invoert, staat hier ‘NIEUW’. Eenmaal opgeslagen zal
hier een nummer komen te staan dat door e-Curtain is gegenereerd. Wanneer u
vragen heeft over een bon in het atelier, kunt u naar dit bonnummer refereren.

) Deze velden worden door e-Curtain gevuld en zijn niet te wijzigen.

Details wijzigen
Bij het invoeren van een nieuwe bon vult e-Curtain standaard waardes in bij de details (onderste deel
van het scherm). U kunt deze altijd naar eigen inzicht nog wijzigen.
Rechter gordijn invoeren
Wanneer u wilt aangeven dat het om een rechter gordijn gaat, vult u bij de ‘Breedte links’ de waarde 0
in. U ziet dan dat e-Curtain de rechter breedte voor u invult.
Ongelijk stel
Wanneer u een ongelijk stel wilt invoeren, moet u dit doen in het onderste gedeelte. U vult dan de
‘Breedte links’ in en de rechter breedte wordt dan automatisch berekend aan de hand van de ingevoerde
breedte. Dit geldt ook voor ‘Banen links’.
Ringen
Wilt u een gordijn met zeilringen, kies dan bij ‘Hoofdje’ voor ‘ring’. e-Curtain activeert dan het veld
‘Ringen’ en ‘aantal’. e-Curtain berekent voor u het aantal, deze kunt u zelf nog wijzigen.
Plooipercentage
e-Curtain vult standaard voor u een plooipercentage in. Wanneer u dit percentage wijzigt, berekent
e-Curtain voor u de nieuwe snijmaat en eventueel het aantal banen uit.

