


Kilo Programma

Met dit programma kunt u uw Logistieke Orderverzending Verwerken

Bestand Menu:
Pakket Gegevens Onderhouden.
Pakket Gegevens Printen.
Pakket Gegevens Verwijderen

Klant Gegevens Onderhouden.
Klant Gegevens Printen.

Printer Setup.

Verzendingen Menu:
Pakket Labels Printen.
Verzendlijst Printen.
Diskette Aanmaken.

Opzoeken Menu:
Pakketten.

Import/ Export Menu:

Klant gegevens
Import :

Vip Programma (DOS) Bestand.
Tekst CSV / TXT Bestand.

Pakket gegevens
Import:

Tekst CSV / TXT Bestand.

Export
Tekst TXT Bestand.

Extra Menu:
Instellingen.
Licentie.



Pakket Gegevens Onderhouden

U kunt deze optie ook starten door het intoetsen van <CTRL>P of door op  te klikken.

In dit scherm ziet u alle Pakket gegevens van de gekozen dag in een lijst staan.

Als u dit scherm oproept, ziet u altijd een overzicht van de Nog niet geprinte Pakket gegevens.
Bij Datum kiest u de dag, waarvan u de Pakket Gegevens wilt zien.
U ziet alleen de datums van de dagen, dat er pakket gegevens zijn ingevoerd.
Werkt u met meerdere Afzenders, dan kunt u ook van 1 afzender de Pakket Gegevens van de 
gekozen dag zien.

Vanuit dit scherm kunt u:

Toevoegen: Door op knop Toevoegen te klikken of de toets 
<Insert> te gebruiken.

Wijzigen: Door op knop Wijzigen te klikken of op een pakket 
regel te dubbelklikken of  de toets <Enter> te 
gebruiken.
Wijzigen is alleen mogelijk met Pakket gegevens die 
nog niet geprint zijn, en met Pakket gegevens van 
Vandaag.

Printen: Door op knop Printen te klikken.
Printen/ Opnieuw Printen is alleen mogelijk met Pakket 
gegevens die nog niet geprint zijn, en met Pakket 
gegevens van Vandaag. Ook die al geprint zijn, deze 
vervallen en krijgen een nieuw Pakket nummer

Verwijderen: Door op knop Verwijderen te klikken of de toets 
<Delete> te gebruiken.
Verwijderen is alleen mogelijk met Pakket gegevens 
die nog niet geprint zijn, en met Pakket gegevens van 
Vandaag.

Het overzicht van de pakketten van vandaag, hier zijn al Pakket Labels van geprint, ziet er dan als 
volgt uit:



Wanneer u bv. Pakket nummer: 3700100219 opnieuw print, dan zal dit Pakket nummerr vervallen, 
en wordt er een nieuw Pakket Docnr aangemaakt. Dit ziet er dan als volgt uit:

Pakket Gegevens Toevoegen/Wijzigen.



Pakket Gegevens Toevoegen/ Wijzigen
In dit scherm kunt u Pakket Gegevens Toevoegen/Wijzigen. U komt in dit scherm via: Pakket 
Gegevens Onderhouden

Boven aan het scherm staat of u aan het Toevoegen of aan het Wijzigen bent.

Als U klanten invoert in Nederland, België of Luxemburg, wordt er gebruik gemaakt van het 
Postcodeboek.
Zodra U een postcode en huisnr (met eventuele huisnr toevoeging) heeft ingevoerd, wordt het 
Postcodeboek doorzocht. 
De gevonden straat en plaats, worden ingevuld, en u kunt direct verder met de Naam.
Ook kunt u zelf het Postcodeboek doorzoeken door een paar velden in te vullen, en vervolgens de 
knop Opzoeken aan te klikken.

Afzender: Kies hier de gewenste afzender. Standaard staat 
hier altijd de laatst gebruikte afzender..

Zoek naar: Voer hier het klantnr, de zoeknaam of de postcode 
van de door u gewenste klant. Door op de 
Doorzoek knop te drukken, kunt u de gewenste 
klant selecteren. Door dit leeg te laten en op de 
Doorzoek knop te klikken kunt u uit alle klanten 
kiezen.
Wil u iets versturen naar een klant die (nog) niet in 
het klantenbestand staat, laat dit veld dan leeg.

Land: Selecteer hier het Land van de Klant.
Postcode: Voer hier de postcode van de Klant in.



Huisnr: Voer hier het huisnr in van de Klant. Als het huisnr 
bv. 10-12 of 10A is, voer hier dan 10 in en bij de 
huisnr toevoeging resp. 12 of A.

Huisnr 
toevoeging: 

Voer hier de eventuele Huisnr toevoeging van de 
Klant in Zie ook huisnr

Straat: Voer hier de straatnaam zonder huisnr van de 
Klant in.

Plaats: Voer hier de plaatsnaam van de Klant in.
Naam: Voer hier de naam van de Klant in.
T.a.v.: Voer hier de T.a.v. van de Klant in.
Aflever 
aanwijzing:

Voer hier de aflever aanwijzing in. Deze wordt op 
het Pakket Label afgedrukt.

Aantal Pakketten: Voer hier het aantal Pakketten in, dat u naar deze 
klant gaat versturen.

Rembours: Voer hier het rembours bedrag in, dat uw klant bij 
ontvangst moet betalen. 
Als het aantal pakketten meer dan 1 is, dan wordt 
dit remboursbedrag gezien als het totaal 
remboursbedrag van alle pakketten. 
U kunt dit totaal remboursbedrag op het eerste  
Pakket Label laten afdrukken, of het gelijk laten 
verdelen over het aantal pakketten.

Rembours 
referentie:

Als u het pakket onder rembours verstuurt, kunt u 
hier een tekst invoeren, welke afgedrukt wordt op 
de Rembours Afrekening.

Op Zaterdag 
leveren:

Hiermee kunt u aangeven dat het Pakket ook op 
Zaterdag kan worden aangeboden. 

Breekbaar: Hierdoor wordt de tekst ‘Breekbaar’ op het Pakket 
Label afgedrukt

Aantekening: Voer hier voor u zelf een aantekening in. 
Via Pakket Opzoeken, kunt u deze aantekening 
doorzoeken.

Als u een klant heeft ingevoerd, die nog niet in het klantenbestand staat, dan kunt u deze hier aan 
toevoegen.
Dit doet u door  Klant toevoegen aan Klantenbestand aan te vinken, en vervolgens een 
Zoeknaam en een Klantnr (indien u met klantnr’s werkt) in te voeren. Zie ook Klant Gegevens 
Toevoegen/Wijzigen.

Als u een klant invoert, waarbij staat aangegeven dat pakketten altijd onder rembours verzonden 
moeten worden, en het pakket mag ook daadwerkelijk zonder rembours verzonden worden, dan 
moet u Akkoord om pakket zonder Rembours te versturen aanvinken. Als u dit niet doet, wordt 
er geen Pakket Label van dit pakket geprint.

Als u klaar bent, kunt u de ingevoerde pakket gegevens Bewaren of direct Pakket Labels printen 
door op Direct Printen te klikken (Dit kan alleen als u toevoegt).
Wilt u de ingevoerde gegevens niet bewaren, klik dan op de knop Annuleren.

Als u aan het toevoegen bent en u klikt op Bewaren of Direct Printen, dan zal het ingevoerde 
pakket opgeslagen worden en eventueel uitgeprint worden, waarna u vervolgens weer een nieuw 
leeg Pakket toevoegen scherm krijgt. Klaar om het volgende Pakket in te voeren.



Pakket Gegevens Printen

Vanuit dit scherm kunt u een overzicht printen van ingevoerde Pakket Gegevens van de gekozen 
datum.
U ziet alleen de datums van de dagen, dat er pakket gegevens zijn ingevoerd.
Ook kunt u aangeven of u:

-De Aflever aawijzing ook wilt afdrukken
-De Aantekening ook wilt afdrukken.

Het is ook mogelijk om een overzicht van een eerdere datum te printen.

Wanneer u zendingen van een bepaalde klant of bijvoorbeeld met een bepaalde aantekening wilt 
printen, dan kunt u hiervoor Pakket Opzoeken gebruiken.



Pakket Gegevens Verwijderen

Hier kunt u een datum opgeven en alle Pakket Gegevens 
ouder dan deze datum, zullen dan worden verwijderd.
Standaard wordt er een datum gegeven, van 3 maanden terug.
In het bovenstaande v.b. scherm kunt u zien dat er Pakket
Gegevens aanwezig zijn vanaf 06-03-2001.



Klant Gegevens Onderhouden (Klanten Overzicht)

U kunt deze optie ook starten door het intoetsen van <CTRL>K of door op  te klikken.

In dit scherm ziet u al uw ingevoerde Klanten in een lijst staan.

Vanuit dit scherm kunt u:

Toevoegen: Door op knop Toevoegen te klikken of de toets <Insert> te 
gebruiken.

Wijzigen: Door op knop Wijzigen te klikken of op een klant regel te 
dubbelklikken of  de toets <Enter> te gebruiken.

Verwijderen: Door op knop Verwijderen te klikken of de toets <Delete> te 
gebruiken.

De lijst kan gesorteerd worden door op Klantnr, Naam, Adres of Plaats te klikken.
Door nogmaals op de zelfde knop te klikken, wordt de sorteer volgorde omgedraaid.

Ook kunt u de lijst met klanten weergeven die een bepaald klantnr, naam, straat, postcode of plaats 
bevatten.

Klant Gegevens Toevoegen/Wijzigen.



Klant Gegevens Toevoegen/Wijzigen 

In dit scherm kunt u Klant Gegevens Toevoegen/Wijzigen. U komt in dit scherm via: Klant 
Gegevens Onderhouden

Boven aan het scherm staat of u aan het Toevoegen of aan het Wijzigen bent.]

Als U klanten invoert in Nederland, België of Luxemburg, wordt er gebruik gemaakt van het 
Postcodeboek.
Zodra U een postcode en huisnr (met eventuele huisnr toevoeging) heeft ingevoerd, wordt het 
Postcodeboek doorzocht. 
De gevonden straat en plaats, worden ingevuld, en u kunt direct verder met de Naam.
Ook kunt u zelf het Postcodeboek doorzoeken,
door een paar velden in te vullen, en vervolgens de knop Opzoeken aan te klikken.

Klantnr: Als u er voor heeft gekozen om met Klantnr’s te 
werken, moet u hier het Klantnr invoeren.  Het 
Klantnr kan maximaal uit 8 cijfers bestaan.

Zoeknaam: Voer hier de naam in, waarmee u de Klant kunt 
terugvinden. Bijv.: Fa. J. de Groot = Groot, fa. j. de

Land: Selecteer hier het Land van de Klant.
Postcode: Voer hier de postcode van de Klant in.
Huisnr: Voer hier het huisnr in van de Klant. Als het huisnr 

bv. 10-12 of 10A is, voer hier dan 10 in en bij de 
huisnr toevoeging resp. 12 of A.

Huisnr 
toevoeging: 

Voer hier de eventuele Huisnr toevoeging van de 
Klant in

Straat: Voer hier de straatnaam zonder huisnr van de 



Straat:
Klant in.

Plaats: Voer hier de plaatsnaam van de Klant in.
Naam: Voer hier de naam van de Klant in.
T.a.v.: Voer hier de T.a.v. van de Klant in.
Telnr: Voer hier het Telefoonnummer van de Klant in.
Faxnr: Voer hier het Faxnummer van de Klant in.
Aflever 
aanwijzing:

Voer hier de aflever aanwijzing in. Deze wordt op 
het Pakket Label afgedrukt.

Aantekening: Voer hier voor u zelf een aantekening in.

Bij Pakketten bestemd voor deze klant moeten altijd onder rembours verstuurd worden,
kunt u aangeven, dat er voor deze klant alleen Pakket Labels worden geprint, als er een 
rembours bedrag is ingevoerd. Wel is het zo, dat u tijdens het invoeren van de pakket gegevens, 
de mogelijkheid heeft om aan te geven dat het pakket toch zonder rembours verzonden mag 
worden.

Bij Pakketten ook op Zaterdag leveren kunt u aangeven, dat de pakketten voor deze klant
wel of niet op Zaterdag geleverd mogen worden. Standaard wordt hiervoor de instelling gebruikt die 
voor alle Klanten geldt. Deze kunt U aanpassen in Menu Extra -> Instellingen.

Als u de ingevoerde gegevens wilt bewaren, klik u op de knop Bewaren.
Wilt u de ingevoerde gegevens niet bewaren, klik dan op de knop Annuleren.



Klant Gegevens Printen

U kunt hier aangeven, dat u:
-De Aflever aanwijzing ook wilt afdrukken
-De Aantekening ook wilt afdrukken.
-De afdruk volgorde wilt hebben op:

-Klantnr (Keuze aanwezig, indien u met klantnr’s werkt)
-Zoeknaam
-Postcode

Door op de knop Afdrukken te klikken, worden de klant gegevens geprint.



Printer Setup

In dit scherm kunt u instellen welke printer standaard voor Pakket Label en Overzichten
worden gebruikt. Ook instellingen van de printer zelf kunt u alvast instellen, zoals
afdruk kwaliteit, papier lade enz.



Pakket Labels Printen

U kunt deze optie ook starten door het intoetsen van <CTRL>L of door op  te klikken.

Via de keuze: Verzendingen -> Pakket Labels Printen worden alle nog niet geprinte 
Pakket Gegevens uitgeprint.
U krijgt nu het Print Mikropakket Pakket Label(s) scherm.

Het afdrukken van Pakket Labels gebeurt op een A4 vel met
daarop 4 Labels.
In dit scherm kunt u kiezen, op welk label begonnen moet worden met printen.
Dit doet u door in het vlak van de 1, 2, 3 of 4 te klikken.
Standaard wordt het labels gekozen, waar u bij de vorige
afdruk was gebleven.

Ook is het mogelijk om slechts 1 Label per vel te bedrukken.
Hier voor vinkt u 1 Mikropakket Label per vel aan, en vervolgens
selecteert u het label die u wilt bedrukken.

Door op OK te klikken, start u het printen.



Verzendlijst Printen

U kunt deze optie ook starten door het intoetsen van <CTRL>V of door op  te klikken.

Eerst kiest u een van welke dag u een Verzendlijst wilt printen.
U ziet alleen de datums van de dagen, dat er pakket gegevens zijn ingevoerd.
Standaard staat er de laatste dag, dat er pakket gegevens zijn.
Als u de verzendlijst wilt uitprinten van de pakket gegevens van vandaag, 
dan wordt er altijd een verzendlijst voor de chauffeur en uzelf geprint.

Vervolgens kiest u welke lijst u wilt afdrukken:
-Bestemd voor Vervoerder. Dit overzicht dient u mee te geven aan de chauffeur.
-Bestemd voor Uzelf. Op dit overzicht zal de chauffeur tekenen voor de ontvangst van het 
aantal pakketten, dat u vandaag met hem meegeeft.



Diskette Aanmaken

U kunt deze optie ook starten door het intoetsen van <CTRL>D of door op  te klikken.

Eerst kiest u een van welke dag u een Diskette wilt aanmaken.
U ziet alleen de datums van de dagen, dat er pakket gegevens zijn ingevoerd.
Standaard staat er de laatste dag, dat er pakket gegevens zijn.

Vervolgens kiest u naar welk diskettestation u wilt schrijven.



Opzoeken Pakketten

Hier kunt u in de Pakket Gegevens zoeken
U kunt zoeken op:

-Klantnr (Als u hiermee werkt)
-Klantnaam
-Aantekening

Verder moet u opgeven welke periode doorzocht wordt.
U kunt dit doen door:

-Het opgeven van een aantal maanden terug
-Het opgeven van een Eind en Begin Datum.

Als de gevonden Pakket Gegevens op het scherm staan, kunt u door

op de knop  te klikken, deze uitprinten.
Opnieuw zoeken, kunt u doen door vanuit het menu: Opzoeken ->Pakketten te kiezen, of

door op de knop  te klikken.



Import Klantgegevens vanuit Vip (DOS) Programma bestand

Standaard wordt er vanuit gegaan, dat het VIP Programma geïnstalleerd
is in c:\vip. Als het programma wordt gevonden, dan is de knop Begin actief.
Staat het programma ergens anders, dan kunt door op Wijzigen te klikken,
de directory selecteren waar het programma wel staat.

Als in de geselecteerde directory het VIP Programma wordt gevonden, dan wordt
de knop OK actief.

Door op de knop Begin te klikken, wordt het importeren van de Klant gegevens gestart.



Import Klantgegevens vanuit Tekst CSV/TXT Bestand

Hier kunt u het bestand kiezen selecteren, waar in de Klant gegevens staan.
Er wordt vanuit gegaan dat het bestand de extensie .txt of .csv heeft.
De specificaties van de indeling van dit bestand, kunt u vinden in KiloImportExport.pdf.
Dit bestand staat in de programma directory van Kilo.



Import Pakketgegevens vanuit Tekst CSV/TXT Bestand

Hier kunt u het bestand kiezen selecteren, waar in de Pakketgegevens staan.
Er wordt vanuit gegaan dat het bestand de extensie .txt of .csv heeft.
De specificaties van de indeling van dit bestand, kunt u vinden in KiloImportExport.pdf.
Dit bestand staat in de programma directory van Kilo.



Export Pakketgegevens naar Tekst TXT Bestand

Vanuit dit scherm kunt kiest u van welke datum u Pakket Gegevens wilt exporteren.
U ziet alleen de datums van de dagen, dat er pakket gegevens zijn ingevoerd.

Ook kunt u aangeven of u:
• De Aflever aawijzing ook wilt exporteren
• De Aantekening ook wilt exporteren.

Hier kunt u selecteren waar het bestand met de Pakket gegevens weggeschreven wordt.
De specificaties vam de indeling van dit bestand, kunt u vinden in KiloImportExport.pdf.
Dit bestand staat in de programma directory van Kilo.



Instellingen

Zoeken in klantenbestand:
Heeft elke klant bij u een klantnr?
Selecteer dan: Klantnr/ Zoeknaam gebruiken
Selecteer anders: alleen Zoeknaam gebruiken

Pakket gegevens:
Hier kunt u de volgende opties activeren.

-Aflever aanwijzing gebruiken: Bij het invoeren van Pakket gegevens is er een   mogelijkheid 
om een aflever aanwijzing in te voeren
-Rembours verdelen bij meerdere pakketten: Bij het invoeren van Pakket gegevens is de 
optie Rembours verdelen altijd standaard aangevinkt
-Ook op Zaterdag leveren: Bij het invoeren van Pakket gegevens is de optie op Zaterdag 
leveren altijd standaard actief

PakketLabel:
Hier kunt u aangeven het soort printer dat gebruikt wordt voor de pakketlabels. U kunt kiezen uit
een A4 Printer of een Zebra Label printer.

Help:
Hier kunt u de volgende optie activeren:

-Invoer help weergeven: Bij het invoeren/ wijzigen van een Klant of Pakket, wordt er een korte 
Invoerveld uitleg gegeven als u even met de muisaanwijzer in een invoer veld gaat staan.



Instellingen A4 Printer

Hier kunt u aangeven dat u per A4 vel, slechts 1 Pakketlabel wilt afdrukken en op welke positie.
Ook kunt u instellen, op welke afstand van boven af:

-de Bovenste labels moeten beginnen, standaard is dit 850 x 0,01mm = 0,850 cm
-de Onderste labels moeten beginnen, standaard is dit 14900 x 0,01mm = 14,900 cm

Let op: Afstand altijd invoeren in 0,01mm

Om een test pagia af te drukken, klikt u op de knop Test. Er worden altijd 4 test Pakketlabels 
afgedrukt.



Instellingen Zebra Printer

Hier kunt u instellen aan welke communicatie poort de Zebra printer is aangesloten en de daarbij 
behorende communicatie parameters.
Verder kunt u nog enkele specifieke Zebra printer parameters instellen. Raadpleeg hiervoor het 
Handboek van uw Zebra printer.

Om een test Pakketlabel af te drukken, klikt u op de knop Test. 



Licentie
In dit scherm ziet u alle Afzender Klantnr’s staan, die u kunt gebruiken

Vanuit dit scherm kunt u:

Toevoegen: Door op knop Toevoegen te klikken of de toets <Insert> te 
gebruiken.

Wijzigen: Door op knop Wijzigen te klikken of op een licentie regel te 
dubbelklikken of  de toets <Enter> te gebruiken.

Verwijderen: Door op knop Verwijderen te klikken.
Aanvragen Als u pakketten met ons verstuurd, of wilt gaan versturen, 

dan heeft u een Licentie nodig.  Door op knop Aanvragen te 
klikken, kunt u een Licentie aanvragen

Licentie toevoegen:

Sleutelcode: Voer hier de Seutelcode in, zoals vermeld in de 
Licentievoucher.

Klantnr: Voer hier het klantnr in, zoals vermeld in de 



Klantnr:
Licentievoucher

Land: Selecteer hier uw Land.
Huisnr: Voer hier uw huisnr in. Als het huisnr bv. 10-12 of 

10A is, voer hier dan 10 in en bij de huisnr 
toevoeging resp. 12 of A.

Huisnr 
toevoeging: 

Voer hier de eventuele Huisnr toevoeging in

Straat: Voer hier uw straatnaam in.
Plaats: Voer hier uw plaatsnaam in.
Naam: Voer hier uw bedrijfsnaam in.

Licentie wijzigen:

Hier kunt u uw eigen NAW gegevens wijzigen. 
Als u verhuist, en u valt onder een ander depot, dan moet u een nieuwe Licentie aanvragen.
Informeer ruim van te voeren aub.

Licentie aanvragen



Vul in dit scherm uw gegevens in.

Klantnr: Voer hier het klantnr in, waarvoor u een Licentie 
wilt ontvangen.

Postcode Vier uw postcode in
Huisnr: Voer hier uw huisnr in . Als het huisnr bv. 10-12 of 

10A is, voer hier dan 10 in en bij de huisnr 
toevoeging resp. 12 of A.

Huisnr 
toevoeging: 

Voer hier de eventuele Huisnr toevoeging in

Straat: Voer hier uw straatnaam zonder huisnr in.
Plaats: Voer hier uw plaatsnaam in.
Naam: Voer hier uw Bedraijfsnaam in.
Contactpersoon.: Voer hier de Contactpersoon in
Telnr: Voer hier uw Telefoonnummer in.
Faxnr: Voer hier uwt Faxnummer in.
Licentievoucher 
per Fax

Geef hier aan of u de Licentievoucher per Post of 
per Fax wilt ontvangen

Zodra U een postcode en huisnr (met eventuele huisnr toevoeging) heeft ingevoerd, wordt het 
Postcodeboek doorzocht. 
De gevonden straat en plaats, worden ingevuld, en u kunt direct verder met de Naam.
Ook kunt u zelf het Postcodeboek doorzoeken,
door een paar velden in te vullen, en vervolgens de knop Opzoeken aan te klikken.

Print de Licentie aanvraag uit, en Fax of stuur deze vervolgens naar het aangegeven Faxnr of 
postadres.



Postcodeboek Doorzoeken

Als u vanuit een NAW invoer scherm op de knop Opzoeken klikt, zal er aan de hand van de 
ingevoerde velden voor Postcode, Huisnr, Huisnrtoevoeging, Straat en Plaats in het postcode boek 
gezocht worden.
In dit voorbeeld is er alleen een straat ingevuld met hierin: Utrechtseweg

Het postcodeboek zal nu alle plaatsen geven, waarin een Utrechtseweg bestaat.

We klikken nu bv. op: De BILT.  Er wordt nu verder gezocht in het postcode boek en vervolgens 
krijgen we het volgende resultaat:



Als u terug wilt gaan naar het vorige resultaat, klik dan op de knop Stap Terug
Zodra we een resultaat regel kiezen, waarin alle velden gevuld zijn, wordt het doorzoeken 
beëindigd, en wordt het resultaat overgenomen in de NAW velden van het invoerscherm.
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