SR.NET – Customer Card Creator
1.1 Inleiding
Met de SR.NET Customer Card Creator kunt u klantenkaarten aanmaken met
een logo naar wens. De klantenkaart bevat een barcode die kan gebruikt
worden in de SR.NET Wela/Weka Software, zie:
http://www.sr-electronics.com/pdf/handleiding2012.pdf.

1.2 Systeemeisen
- CPU: 2000Mhz (single core) of hoger.
- Geheugen: 512mb of hoger.
- Harde schijfruimte: Minimum 3 GB vrije ruimte.
- Besturingssysteem: Windows Xp of hoger.

1.3 Inhoud SR.NET – Customer Card Creator Softwarepakket
- MySQL Database server.
- .NET Framework 2.0 (enkel nodig indien Windows XP gebruikt wordt).
- SR.NET – Customer Card Creator.

1.4 SR.NET – Werking van het programma.
Het programma wordt opgestart met het volgende scherm (Zie Figuur 1.4.1):
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Selectie Printer
U kunt kiezen welke printer(s) u wilt gebruiken om de klantenkaart af te
drukken (zie Figuur 1.4.2).
Printer voorkant
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Printer achterkant

Selectie Klant
Bij het ingeven van een naam worden alle klanten weergegeven die beginnen
met de ingegeven letters (zie Figuur 1.4.3)

Na het dubbelklikken op een
naam worden de bijhorende
gegevens weergegeven.(zie
Figuur 1.4.4)
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De klantnummers van – tot worden automatisch weergegeven volgens het
aantal klantenkaarten die afgedrukt zijn. U heeft vb. vanaf klantnummer 1 t.e.m
100 afgedrukt dan wordt de volgende keer dat u deze klant selecteert
klantnummer 101 tot 200 weergegeven. De taal van de klantenkaart kunt u per
klant instellen (Nederlands en Frans).

Selectie Afbeelding Voorkant Klantenkaart
Via de toets afbeelding selecteren kunt u een afbeelding kiezen die u op de
voorkant van de klantenkaart wenst weer te geven.
(zie Figuur 1.4.5 en Figuur 1.4.6)
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U kunt kiezen voor de volgende bestandstypen:
-

JPG
BMP
PNG
Gif

Afdrukvoorbeeld
Via de toets afdrukvoorbeeld kunt u een weergave van de klantenkaart (voor of
achterkant) tonen op het scherm (zie Figuren 1.4.7, 1.4.8 en 1.4.9)
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Afdrukken
Met de toets afdrukken kunt u het ingestelde aantal (van – tot) examplaren van
de voor of achterkant afdrukken.(zie Figuren 1.4.10 en 1.4.11).
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In dit voorbeeld worden de kaarten vanaf klantnummer 501 t.e.m 600
afgedrukt.

Wijzigingen Bewaren
Via de toets bewaren kunt u de wijzigingen bewaren. (zie Figuur 1.4.12)
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Formulier aanvraag klantenkaart
U kunt formulieren laten afdrukken die u kan meegeven aan uw klanten om hun
gegevens in te vullen via de toets FORMULIER AANVRAAG KLANTENKAART (zie
Figuur 1.4.13)
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Geachte klant,
Naar aanleiding van onze aankoop van een nieuwe weegschaal met klantenkaartsoftware,
klantenkaartsoftware
bieden wij U de mogelijkheid kostenvrij één klantenkaart bij ons te nemen. U dient dit blad
in te vullen en het ons terug te bezorgen zodoende kunnen wij Uw klantenkaart invoegen in
ons systeem. Van zodra één actie loopt kan U deze kaart dan gebruiken.
Denk eraan om uw klantenkaart steeds bij te hebben, dit vergemakkelijkt niet alleen uw
aankopen maar u profiteer ook van een voordelige prijs
bij Marchand Stephane

Uw gegevens:
gegevens:
NAAM: …………………………………………………………………………..
VOORNAAM: ..…………………………………………………………………
STRAAT + NUMMER: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
GEMEENTE: ……………………………………………………………………
POSTCODE: ..………………………………………………………………….
TELEFOON: ………..………..…………. FAX: ………………………………
GSM: ………………..…..….E
………………..…..….E…..…..….E-MAIL: ………………………
………………………………………..
…………………………..
Alle suggesties betreffende te nemen acties ten voordele van u als klant vernemen wij graag bij
deze: ………………………………………………………………………….
……………………………………………
………………………………………………………………………….

Voorbehouden administratie Marchand Stephane:
Klantennummer : ……………………………………………..

Optioneel
- SR CARD PRINTER.
- SR.NET KASSA/WEEGSCHAAL SOFTWARE.

