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Originele waarden voor hoeveelheid en prijs per 
hoeveelheid 
 
Bij sommige delen (bijvoorbeeld klemmen of afstandsstukken) geeft Audatex de hoeveelheid aan 
die de fabrikant voorschrijft. Als u dergelijk deel op vernieuwen zet en kiest voor muteren 
(tandwieltje) dan ziet u in het mutatieveld “NR – Hoeveelheid mutatie” deze voorgeschreven  
hoeveelheid lichtgrijs weergegeven. U kunt deze hoeveelheid indien gewenst overschrijven door de 

u benodigde hoeveelheid. 
In het mutatieveld “NP – Prijsmutatie per hoeveelheid” ziet u de prijs per hoeveelheid (stukprijs). 

Als u de hoeveelheid aanpast, rekent Qapter in het veld “Onderdeelprijsmutatie” direct het totaal 
bedrag uit van deze hoeveelheid maal de prijs per hoeveelheid. 
Als u uw hoeveelheidmutatie weer verwijderd, dan verschijnt de oorspronkelijke hoeveelheid weer 
in lichtgrijs. 
 

Ook kunt u de prijs per hoeveelheid muteren, waarna Qapter direct het totaal bedrag op basis van 
het hoeveelheid maal de aangepaste stukprijs berekent. 
Als u uw stukprijs-mutatie weer verwijderd, dan verschijnt de oorspronkelijke prijs per hoeveelheid 
weer in lichtgrijs. 
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Aanpassingen in Voorgedefinieerde Vrije Deel scherm  
 
Het scherm van de Voorgedefinieerde Vrije Deel bewerkingen (PNSP) heeft diverse aanpassingen 
ondergaan. 
- Het is nu mogelijk om op alle velden te sorteren door op het gewenste veld te klikken. Hiermee 

kunt u het veld op- of aflopend sorteren door er meerdere malen op te klikken 
- Er is een zoekveld toegevoegd, waarmee u kunt zoeken op onder andere tekst, codenummer 

etc. 
- Met de knop “AANPASSEN” kunt u een menu openen waarin u de velden (kolommen) die u wel 

of niet wilt zien kunt uit- of aanklikken (default staat alles aan). Ook kunt u de volgorde van de 

velden zelf bepalen door de knoppen naar boven of naar beneden te verschuiven door met uw 

muis op het vierkantje rechts in de knop te gaan staan.  
Als u klaar bent met uw aanpassen, klikt u op de knop “TOEPASSEN” en u ziet het resultaat 
van uw aanpassingen direct in het scherm. U kunt uiteraard in het aanpas-menu altijd 
uitgeschakelde velden opnieuw aanzetten door er op te klikken. 

- Het filter-menu is vervangen door twee filter-knoppen, namelijk “Alle bewerkingscodes” en 
“Alle groepen”. Hiermee kunt u de lijst naar uw wens filteren. 

 

 
 

 
 


