Winfinans
Egenskaber
En adresse i Winfinans.NET kan tildeles en række egenskaber. Egenskaber anvendes til fremsøgning af adresser
eller til oprettelse af maillister.
Der er mulighed for at knytte egenskaber til kunder automatisk ud fra om de har købt bestemte produkter, af
en bestemt sælger eller i et bestemt datointerval.
Ved at vælge menupunktet Adresser -> Rediger adresser kan der øverst filtreres på en bestemt egenskab.

Oprettelse af egenskaber
Egenskaber oprettes ved at klikke på Indstillingsikonet i nederste venstre hjørne og herefter vælge
menupunktet Adresser -> Egenskaber.
Angiv nummer og beskrivelse og klik på

for at oprette. For at slette en egenskab skal der klikkes på

Slettes en egenskab, fjernes den fra adresserne. For at redigere skal der klikkes på

.

Egenskaber kan låses, så de ikke bliver slettet ved en fejltagelse. På den måde kan man oprette både mere
statiske (låste) egenskaber og mere flygtige, som kan slettes efter brug.
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Tilknytning af egenskaber til en enkelt adresse
Egenskaber kan tilknyttes til den enkelte adresse på adressekortet ved at åbne adressekortet og herefter klikke
på knappen Egenskaber nederst i venstre hjørne af vinduet.
Den ønskede egenskab kan tilknyttes ved at vælge den i oversigten og klikke på
For at slette en egenskab skal der klikkes på

.

.

Der er ingen grænse for hvor mange egenskaber en adresse kan have tilknyttet.
Tilknytning af egenskaber til flere adresser
Egenskaber kan også tilknyttes flere adresser på en gang ved fx at søge ud fra forskellige kriterier.
Dette gøres fra adresselisten. Vælg menupunktet Adresser -> Rediger adresser og klik på knappen Tildel
egenskaber.
Der kan på de 4 faneblade fremsøges adresser, der opfylder bestemte betingelser. Fx kunder i en bestemt
kategori. Ved klik på knappen Medtag opdateres listen. Listen kan evt. først tømmes ved at klikke på knappen
Tøm liste.
Er listen låst som beskrevet under oprettelse af egenskaber, vil det ikke være muligt at klikke på Medtag eller
Tøm liste.
En liste kan sammensættes af flere søgninger ved at opstille nye betingelser og klikke på Medtag.
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Dette vil fx tildele egenskaber til de adresser som sælgeren Hanne har talt med i perioden 01.10.2015 –
31.10.2015.

Dette vil fx udvælge de adresser, der har købt en vare i nummerrækken fra 10100 til 10200 af Hanne i perioden
01.10.2015 – 31.10.2015.
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Eksport eller mailliste
Listen kan eksporteres til Excel ved at fremsøge adresser efter egenskaber i adresseoversigten og herefter
klikke på Excel-ikonet nederst i vinduet.
Derved vil adresserne evt. kunne indgå i en brevfletning i Word.

Adresser med egenskaber kan ligeledes medtages eller udelades på maillister. Dette giver en række nye
muligheder for at udvælge. Fx kunne man fremsøge alle de kunder der har købt vare 10100 men ikke vare
10200 og ikke har handlet med Hanne.
Se endvidere beskrivelsen af Maillister.
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