
Klik hier 

Hoe Print+ updaten? 
Print+ gebruikers kunnen hun pakket alleen 

via een web download updaten. 

Eenmalig instellen van Print+ 

Via het menu Instellingen kiest men de optie 

Basisgegevens waarin men de tab Geavan-

ceerd kan selecteren. In dit venster klapt 

men achtereenvolgens de nodes  Print+ 

en  settings open. 

Updaten van Print+ 

In Print+ worden de cataloog en de nettop-

rijzen in twee stappen aangepast.  

Men moet eerst de cataloog updaten via een 

web download. 

Nadien vraagt men via zijn Papyrus eServices 

account zijn eigen gepersonaliseerde prijs-

lijst aan die men na ontvangst per email kan 

inlezen in Print+. 

Cataloog updaten 

In het geval Print+ correct is ingesteld zoals 

hiervoor toegelicht, zal de download  van de 

cataloog en de standaard tariefprijzen auto-

matisch gebeuren in Print+ bij het uitvoeren 

van een update..  

Zijn de instellingen 

niet correct ingege-

ven, dan moet men 

de download manu-

eel verwerken of zal 

het afladen misluk-

ken. 

 

EYE ON EFFICIENCY 

Nieuwe trend—online 

Don’t worry, be happy!  

Jammer genoeg  ontbreekt het een 

drukker steeds meer aan tijd.  

Drukwerk monitoren, de boek-

houding in orde houden, klanten 

ontvangen, steeds meer offertes 

maken, papier bestellen., enz. 

Wie gebruik maakt van de aankoop-

module, kan tijd winnen.  

Méér dan je denkt zelfs! 

Gewoon door te kiezen voor de elec-

tronische bestelling: geen afdruk 

meer , geen tijdverlies meer om te 

faxen of te mailen, geen tijdverlies 

meer aan de telefoon. 

U bestelt, wij bevestigen. Zo simpel. 

Tijd is een kostbaar goed. 

Verspeel het niet! 

De settings zijn als volgt te registreren in Print+ 

�papyrus_url= 

          http://www.papyrus.be/downloads/index_body.htm 

�papyrus_url2= 

          http://www.papyrus.be/downloads/CDisk/ 

�papyrus_host= 

          www.papyrus.be 

�xls =  

          uw eigen locatie\E00xxxxxxx . csv                   



Hoe Print+ updaten? 

Bij iedere prijswijziging die men afspreekt met de vertegen-

woordiger of bij iedere aanmelding ervan door Papyrus, moet 

men op de vooropgestelde datum de gepersonaliseerde prijzen 

aanpassen 

Catalogus en tariefprijzen 

In het Print+ menubalk kiest men uit het menu Instellen de 

optie Papier zodat men het  catalogus scherm krijgt. 

Daar klikt men 

op het Papyrus 

icoontje om het 

uploadscherm 

voor Papyrus te 

openen. 

Om de catalogusupdate procedure te starten, klikt men op de 

Download knop (stap 1). De voortgang van de update kan men 

volgen in het berichtenveld erboven. 

Klanten die Print+ niet correct hebben ingesteld, moeten de 

update doen via de knop Bestand nadat ze het betrokken be-

stand manueel hebben afgeladen van het internet. 

 

Gepersonaliseerde / Netto prijzen 

Netto prijzen zijn persoonlijk en kan men slechts bekomen mits 

een aanvraag via ons online bestelplatform Papyrus eServices. U 

heeft daarvoor een persoonlijke login code en paswoord nodig. 

Nadat u de email heeft ontvangen van afzender in-

fo.be@papyrus.com moet u het attachment E000####.zip uit-

pakken naar een folder op uw eigen harde schijf (bijv.: 

C:\Papyrus). 

In Print+ u dan eveneens uw eigen nettoprijzen inlezen.  Men 

navigeert eerst naar de folder op uw vaste schijf waar u het ont-

vangen prijsbestand opsloeg met de           knop. U selecteert het 

ontvangen bestand en bevestigd uw keuze.  

Na het bevestigen (Windows: Open knop) begint de updatepro-

cedure en kan u de voortgang volgen in het berichtenveld eron-

der. 

Om telkens opnieuw snel uw nettoprijzen in te lezen, be-

waar je ze best  steeds in dezelfde folder op uw vaste schijf 

(zie ook: de XLS parameter in instellingen). 

Twee voordelen: 

1. Snelheid—nooit meer zoeken “waar staat het?” 

2. Geen vergissingen— het E00####.csv bestand heeft 
altijd dezelfde naam … maar telkens een andere da-
tum; vergewis u van de laatste versie  !!!  
Dit attachment steeds op dezelfde plaats bewaren 
overschrijft immers de voorgaande versie. 

EFFICIENTIE BEPAAL JE ZELF 


