
probleemloos en betrouwbaar 

systeem, heb ik besloten om 

over te stappen naar de SQL 

Server Editie. Nu bijna 10 jaar 

later, heb ik hier geen moment 

spijt van gehad want tot en 

met vandaag heeft alles feil-

loos gewerkt. Dit jaar is Euro-

label verkocht en gaan we 

verder groeien met Audenaer-

de Creative met de zekerheid 

dat onze automatisering goed 

is geregeld met de SQL Server 

Editie van Visual Enterprise! 

Volgens sommige deskundigen 

is de Microsoft Access database 

beperkt tot slechts een half 

dozijn gebruikers en zo’n hon-

derdduizend records. Indien 

één van deze grenzen wordt 

overschreden zou serieus naar 

een alternatief gezocht moeten 

worden. 

Indien de ‘experts’ gelijk heb-

ben dan moeten heel veel Vi-

sual Enterprise gebruikers 

overstappen naar SQL Server. 

In de praktijk blijkt dat Access 

zonder problemen met meer 

gebruikers en veel grotere da-

tabases overweg kan. Waar de 

grens precies ligt is niet duide-

lijk omdat vele factoren een rol 

spelen. 

Access is beperkt omdat recht-

streeks in een gedeeld bestand 

wordt gelezen en geschreven. 

Na verloop van tijd groeit de 

database, wordt meer complex 

en dient meer gebruikers te 

ondersteunen. Bovendien wor-

den steeds vaker internettoe-

passingen zoals webwinkels 

ingezet voor een intensieve 

interactie met de klant. In het 

laatste geval adviseert Micro-

soft om SQL Server toe te pas-

sen omdat Access hiervoor niet 

ontworpen zou zijn. Hoe dan 

ook zal op een gegeven mo-

ment moeten worden overwo-

gen om over te stappen naar 

SQL Server. Alleen dan kan 

een robuust, betrouwbaar en 

snel werkend systeem worden 

gegarandeerd. 

Voor deze keuze kwam eind 

2002 Dhr. Verbeek, directeur 

van European Label Company 

bv te staan:  Nadat onze exter-

ne database met tienduizenden 

clichés was overgenomen in 

Access werd tevens besloten 

om de orderafhandeling en 

documentenstroom van Aude-

naerde Creative te integreren 

met die van Eurolabel. Omdat 

ik het van groot belang acht 

om te beschikken over een 

Databases: Hoever kun je gaan? 

Minder sceptisch, meer enthousiast 

Toen halverwege 2004 duide-

lijk werd dat BTW en ICL 

voortaan verplicht elektronisch 

aangegeven moeten worden, 

werd hier nogal sceptisch op 

gereageerd.  

De gewaagde belofte: Voort-

aan uw BTW Aangifte en ICL 

Opgave met een ‘druk op de 

knop’ mocht hier niets aan af 

doen. 

Inmiddels is duidelijk dat er 

geen loze belofte is gemaakt. 

Steeds vaker wordt opgemerkt 

dat men de voorziening niet 

meer zou willen missen. Im-

mers alles klopt en gaat van-

zelf, tot en met de betaling. 
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In een productieomgeving is 

het meten van tijd van be-

lang voor de historie, contro-

le en sturing. Zo is een dy-

namische planning van mid-

delen en verdeling van be-

schikbare capaciteit zonder 

tijdsmeting niet mogelijk. 

Gelukkig kan de tijd met 

Visual Enterprise eenvoudig 

worden geregistreerd. In de 

werkplaats worden hiertoe 

enkele computers opgesteld, 

aangesloten (eventueel 

draadloos) op het bedrijfs-

netwerk en voorzien van een 

goede barcodescanner.  

Hoe wordt de tijd tijdens de 

productie geregistreerd? 

Zodra een medewerken een 

werkorder krijgt uitgereikt 

scant hij zijn naam en één 

van de barcodes op de werk-

order. Zodra de werkzaam-

heden zijn afgerond of moe-

ten worden onderbroken, 

wordt de barcode van de 

volgende interne of externe 

werkorder gescand. Enzo-

voorts! 

Een bijkomende voordeel 

voor de administratie is dat 

de gewerkte uren automa-

tisch kunnen worden doorge-

sluisd naar de factuur of 

proforma. Indien de op-

drachtgever een specificatie 

wenst dan wordt die auto-

matisch achter de factuur 

gevoegd. Het is geen star 

proces, er kan altijd hand-

matig worden ingegrepen 

zowel voor als na het gereed 

melden van de order.  

starten. Op deze manier 

kunnen vanuit b.v. de werk-

order documenten als ont-

werpen en tekeningen wor-

den ingezien of gewijzigd.  

Verder kan gedacht worden 

aan Internet of software van 

toeleveranciers om zonder 

zoeken zaken als inbouw-

handleidingen of productspe-

cificaties te raadplegen. 

X-Forms zijn gewone model-

len waarin bedieningsele-

menten zoals knoppen en 

keuzevakjes zijn opgeno-

men. X-Forms worden 

steeds vaker toegepast met 

de Verkenner en het BTW 

invulformulier als bekende 

voorbeelden.  

Nieuw is de mogelijkheid om 

toepassingen van derden te 

Ook wordt het aansturen van 

machines met speciale com-

municatiesoftware mogelijk. 

Een klik met de muis en het 

bewerkingsprogramma voor 

een productonderdeel wordt 

naar de juiste productiema-

chine verstuurd! 

Tijd is geld 

Extreme formulieren 

Win-Win situatie 

merk uit de aangifte af te lei-

den en te voegen bij de beta-

lingsopdracht. 

Het blijkt veel voor te komen 

dat belastingplichtigen moeite 

moeten doen om het juiste 

betalingskenmerk te achterha-

len. Dit ondanks het feit dat 

de Belastingdienst een accept-

giro met dit kenmerk stuurt.  

Een betaling zonder kenmerk 

heeft als risico dat de vorde-

ring die er tegenover staat 

niet tijdig wordt afgeboekt. 

Dit kan leiden tot een aan-

maning en eventueel een 

boete met alle nawerk van 

dien. Daarom zijn alle partij-

en geholpen met het toevoe-

gen van het betalingsken-

merk zonder uitzoekerij en 

zonder afhankelijk te zijn 

van de acceptgiro.  

De Belastingdienst heeft 

onlangs de specificatie van 

het betalingskenmerk gepu-

bliceerd voor software ont-

wikkelaars die elektronische 

BTW aangifte ondersteunen 

alsmede betalingsfaciliteiten 

bieden in hun pakket. 

Het doel is het realiseren van 

gebruikersgemak bij het 

betalen van de aangifte, zo 

stelt de Belastingdienst. Dit 

door automatisch het juiste 

16 cijferige betalingsken-
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Meten is weten wordt 

beweerd. Geldt dit ook 

voor de Tijd? 

X-Forms: Actieve rapporten 

“Het doel is het 

realiseren van 

gebruikersgemak 

bij het betalen van 

de aangifte” 


