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Multiselect materiaaleigenschappen wijzigen 
 
Het is mogelijk om in één handeling de eigenschappen van meerdere materialen te wijzigen. U kunt 
bijvoorbeeld in één keer de leverancier van meerdere materialen wijzigen. 
 
− Open de Materialenlijst via ‘Stamgegevens > Materialen > Materialen’.  

− Selecteer de te wijzigen materialen. 

− Klik op  Wijzig eigenschappen van de geselecteerde materialen.  

 

− Onderstaand scherm verschijnt.  

− Selecteer de eigenschap die u wilt wijzigen. In dit geval ‘Leverancier’. 

− (Opmerking: Uit veiligheidsoverwegingen kunt u één eigenschap tegelijk wijzigen). 

− Selecteer de nieuwe leverancier. 

 

− Klik op OK om de wijziging door te voeren. 
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− De materiaaleigenschap is gewijzigd. 

 

  Tip: Leverancier wijzigen bij naamswijziging 
De optie om leveranciers te wijzigen kunt u ook gebruiken om bij een naamswijziging van de 
leverancier de gewijzigde naam in één keer door te voeren naar alle materialen die u van de 
leverancier afneemt.  
 

 
Bij een aantal andere eigenschappen geeft u aan of u de eigenschap wilt activeren of deactiveren. 
 
− U kunt bijvoorbeeld niet-voorraadmateriaal omzetten naar voorraadmateriaal. Vink dan de optie ‘Nieuwe 

waarde’ AAN ten teken dat u de eigenschap activeert.  

 

− Op dezelfde manier kunt u voorraadmateriaal omzetten naar niet-voorraadmateriaal. Vink dan de optie 
‘Nieuwe waarde’ UIT ten teken dat u de eigenschap deactiveert.  

 

Meer informatie 
Deze nieuwe functionaliteit is beschikbaar in versie 5.5. Overweegt u om uw bedrijfsadministratie te 
updaten? Neem dan contact op met uw accountmanager via het contactformulier voor meer informatie. Ook 
wanneer u uw bedrijfsproces eens onder de loep wilt nemen, zijn onze collega's u graag van dienst. 
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