
Hoe Multipress updaten? 

1. Beschik ik over de juiste versie? 

Gebruikers die de automatise-

ring in Multipress willen gebrui-

ken moeten minimaal de versie 

3.4.04_r2 geïnstalleerd hebben. 

2. Heb ik een Papyrus eServices 

account? 

Papyrus eServices is het inter-

net bestelplatform waar klanten 

hun prijzen kunnen opvragen, 

onze voorraden bekijken, alter-

natieven opzoeken, factuurco-

pies opvragen en bestellingen 

kunnen plaatsen en opvolgen. 

Heb je nog geen account, regi-

streer u dan vandaag nog op 

www.papyrus.com/benl en kies 

de link Registreren. 

Vergeet niet uw klantennum-

mer bij Papyrus te vermelden in 

de betrokken zone. 

3. Beschik over de aankoopmodu-

le in mijn Multipress pakket? 

Controleer dit via: Menu  

   7. Instellingen 

  ->Moduleonderhoud 

  ->Menu: Orderadministatie + 

                   Module: Inkopen +  

                   Item: Papier  

              -> Actief: x gemarkeerd. 

4. Hoe controleer ik welke Mul-

tipress versie ik gebruik? 

In de Multipress menubar klik je 

op het Help menu.  

In het rolmenu kan je kiezen 

voor Over Multipress …… 

In het venster kan je dan het 

versienummer aflezen. Heb je 

een versie die 3.4.03  of nog 

ouder is, contacteer dan de 

helpdesk bij Dataline Solutions. 

Om Multipress automatisch up te daten 

moet u eerst éénmalig de instellingen ver-

volledigen met de automation gegevens die 

u van Papyrus bekwam. 

Eenmalig instellen van Multipress 

Open het scherm Instellingen en kies de 

optie Voorcalculatie. 

In dit scherm kiest men de tab Overige. In 

de sectie Papiercatalogi, selecteert men als  

papierleverancier Papyrus (Belgie) om ver-

volgens de 8 instellingen aan te vinken of te 

vervolledigen. Deze instellingen zijn speci-

fiek voor iedere klant en moet men aan-

vragen bij  de Papyrus eServices helpdesk. 

Nadat de parameters ingegeven zijn, kan 

men deze controleren door de Datum knop 

aan te klikken. 

Tenslotte klikt men de Enter knop om de 

instellingen te bewaren. 

Updaten van Multipress 

Nu men Online is, zal men door het updaten 

zowel de cataloog als zijn gepersonaliseerde 

prijzen terzelfdertijd aanpassen. 

Men kiest uit het menu Voorcalculatie de 

optie Papiercatalogi om 

Gebruikers van Multipress laten hun pakket het best renderen als ze 

alle modules gebruiken die in hun suite vervat zitten. En als de inhoud 

up to date is natuurlijk. 

Checklist voor Multipress 

vooraleer te beginnen 



Online updaten — Eenvoudig en practisch 

 

SPECIALs® is dé exclusieve naam 

waaronder Papyrus dit jaar een as-

sortiment huisstijllijnen en text & 

cover kwaliteiten lanceert. Stuk voor 

stuk toonaangevende papiersoorten 

geproduceerd door vooraanstaande 

papierproducenten. Een referentie-

kader dat de echte papierkenner zal 

doen verbazen.  

 

 

SPECIALs® fijnpapieren, de Paper 

Couture uit de branche! Exclusief, 

extravagant, avant-garde – de paral-

lellen met de mode- en designwe-

reld zijn in dit verband niet toevallig, 

maar opzettelijk getrokken. Waar de 

creaties van Viktor & Rolf, Karl La-

gerfeld en Pininfarina op hun gebied 

uitblinken, geldt dit ook voor Papy-

rus als het gaat om de nieuwe fijnpa-

piercollectie. 

 

SPECIALs® boeit, verleidt en wekt 

emoties op. In veel Europese mark-

ten presenteren we SPECIALs® Paper 

Couture voor de eerste keer. In som-

mige landen echter behoort dit as-

sortiment inmiddels tot de favorie-

ten van veeleisende papierinkopers 

en –voorschrijvers. In beide gevallen 

is succes alleen verzekerd door con-

In het scherm Papiercatalogi ziet men nor-

maliter Papyrus staan. Zelfs wie reeds een 

catalogus van Papyrus heeft, klikt nog steeds 

de knop Nieuw aan om de catalogus up te 

daten (dus niet de knop Wijzig !). 

Door het aanklikken van de 

knop Nieuw verschijnt een 

nieuw venster waarin men 

moet kiezen welke leveran-

cier men wil updaten. Om 

de keuze te bevestigen klikt 

men op de knop Enter. 

Opgelet: indien men de optie [Papyrus 

(Belgie) (Online)] niet terugvindt, betekent 

dit dat men bij het instellen van Multipress 

de optie niet heeft aangevinkt in stap 7. 

Bij het opstarten van de update proce-

dure  zullen een aantal status schermen 

elkaar opvolgen om de voortgang aan te 

duiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U zal na de update opmerken dat de datum 

in het scherm Papiercatalogi werd 

aangepast naar de datum van de laatste 

versie van uw personaliseerd prijsbestand.  

Prijzen die na die vermelde datum 

warden afgesproken zijn nog niet 

geintegreerd in uw 

prijslijst. Deze prijzen 

zullen pas beschik-

baar komen bij de 

volgende update 

procedure. 

Maak het u zelf gemakkelijk en pas uw gegevens regelmatig aan! 

 

Nieuw bij Papyrus 

Na de update ….  

… ook in uw pakket 


