
Wijzigen waardes Extra codenummers 
 
In de normcalculatie kunnen we op het Controleblad bij ONDERDELEN / SPUITWERK de Extra 
aangestuurde codenummers lezen die zijn gegenereerd door de Audatex-rekenmachine doordat u de 
bewerkingscodes met codenummers in AudaPadWeb heeft ingevoerd. 
 

 
Wanneer u de prijs of waarden van één van deze ‘Extra’ codenummers in AudaPadWeb wilt 
aanpassen moet u eerst controleren of deze in het grafische gedeelte aanwezig zijn.  

 

Bij het zoeken kunt 2 verschillende meldingen krijgen. Hieronder worden beide toegelicht. 

Melding 1: 

U gaat als volgt te werk: 

• Uit de calculatie wilt u het volgende (extra aangestuurde) codenummer opzoeken om te wijzigen;  
V  0299 ---> V 1985 E 
 

• Open AudaPadWeb 

• Type het bewuste codenummer (1985) in het lege veld bij ‘Zoeken naar een onderdeel’ 
 

•  
 

• Klik op de verrekijker; er wordt nu gezocht binnen AudaPadWeb 

• Het volgende zoekresultaat wordt getoond: 
 

 
 

• Selecteer de knop  “Ga naar onderdeel’ en u wordt doorgelinkt naar  het grafische gedeelte om 
daar de waarde te overschrijven en daarna gaat u weer opnieuw calculeren 

 

  



Melding 2: 

U gaat als volgt te werk: 

• Uit de calculatie wilt u nu het volgende (extra aangestuurde) codenummer opzoeken om te 
wijzigen; V  0351 ---> V 0355 E 
 

• Ook hier gaat u in AudaPadWeb het betreffende codenummer opzoeken via  

 
 

• U krijgt u de volgende melding: ’Geen resultaat gevonden’ 
 

 
 

Dit betekent dat het betreffende codenummer niet in het grafisch gedeelte te vinden is en dus niet te 
selecteren is. Deze “niet terug te vinden codenummers” noemen we ‘blinde’ codenummers.  
 
In het verleden kon u deze ‘blinde’ codenummers alleen handmatig toevoegen in uw Back-office 
systeem, zoals bijv. e-Calc. Zo was het mogelijk deze codenummers wel voor de herberekening van 
de normcalculatie mee te nemen. Blinde codenummers zijn niet in AudaPadWeb beschikbaar, maar 
wél in de Audatex-rekenmachine. Daardoor worden zij wel bij het berekenen van de AudaPadWeb-
invoer geaccepteerd en gecalculeerd.  
 
AudaPadWeb geeft hiermee iedere gebruiker de mogelijkheid om met deze nieuwe functie ‘Voer 
wijzigingen in’, deze ‘blinde’ codenummers op te nemen voor calculeren.  

 
Een eventuele toepassing is: om de kosten van een ‘blind’ codenummer van een Extra bewerking 
binnen de normcalculatie op € 0.00 of een andere waarde te zetten. U dient dan deze werkwijze toe 
te passen. 
 
Wilt u de waarde van dit ‘Extra’ aangestuurde ‘blinde’ codenummer wijzigen, volg de omschreven 
werkwijze. 

U gaat als volgt te werk: 

• U dient dit codenummer (mét de bewerkingscode uit de lijst met Extra aangestuurde 
codenummers) toe te voegen aan uw calculatie-invoer om de eventuele wijzigingen te kunnen 
toepassen 

• Selecteer de knop ‘Wijzig invoer…’ 
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• Het scherm ‘Wijzig invoer’ wordt getoond 
 

 
 

• U ziet hier 4 verschillende invoervelden. Typecode, Niet voor NL, Uitvoeringsspecificaties en 
Bewerkingscodes. De velden Typecode, Niet voor NL en Uitvoeringsspecificaties zijn niet 
relevant voor genoemde werkzaamheden. We richten ons op het veld ’Bewerkingscodes’ 
 

• Bij het veld ‘Bewerkingscodes’ kunnen de ‘blinde’ codenummers toegevoegd worden aan uw 
calculatie-invoer 

• Klik op het groene kruis  bij ‘Bewerkingscodes’ 

• Het scherm ‘Voeg een aangepaste bewerkingscode in‘ wordt getoond 
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• Voer het bewuste ‘blinde’ codenummer in met de bijbehorende bewerkingscode en opgave van 
AE, NVO of een mutatiecode met de bijbehorende waarde. In het voorbeeld is de waarde op 0,00 
euro gezet 
 

 
 

• Geef OK wanneer alle velden zijn ingevoerd 
 

• In het volgend scherm kunt u uw invoer controleren op de onderste regel 
 

 
 

• Geef OK 
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• Het scherm ‘Opmerking’ verschijnt nu weer. Klik op OK,  
 

 
 
tenzij u nog een andere, tweede code of bewerking wilt aanpassen of toevoegen, klik dan 
wederom op ‘Wijzig invoer’ 
 

• Ga naar het Tabblad Controlelijst om de invoer te controleren. Deze is terug te vinden onder het 
hoofdstukje “Correctie invoer”, zie rode pijl 

 

• Na het sluiten van AudaPadWeb gaat de bewerking mee met het calculeren. 
In onderstaand voorbeeld vindt u deze bewerking terug in de calculatie bij het hoofdstuk onderdelen, 
inclusief uw aanpassing: 

 
‘O N D E R D E L E N: 

 

0355         SPLITPEN BUMPER V                     4X 

0356         SCHROEF               17 82 970       4X                  0.80 

0391         VOORSPOILER L         64 00 636                          17.40 

 

 

De ‘Extra aangestuurde’ bewerking blijft ook zichtbaar op het C O N T R O L E B L A D: 
 

 

ONDERDELEN / SPUITWERK 

- REPARATIE-/CONTR.-INFO : V  0351 ---> V  0355 E  / V  0789 ---> V  0791 E 

                           V  0790 ---> V  0792 E  / V  0789 ---> V  0793 E 

                           V  0790 ---> V  0794 E  / V  0789 ---> V  0795 E 

                           V  0790 ---> V  0796 E  / V  0789 ---> V  0797 E 

                           V  0790 ---> V  0798 E  / V  1401 ---> V  1415 E 

                           V  1457 ---> V  1459 E  / SV10346 EL 

 

 

Bij  O V E R Z I C H T  I N V O E R G E G E V EN  is de totale invoer te lezen: 

    

   0471        V  0431        V  0423        V  0392        V  0391 

V  0355        VM      0.00   V  0351        V  0349        V  0346 
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Let op: 

Indien u een ‘blind’ codenummer aan uw rapport heeft toegevoegd en gecalculeerd en u wilt toch nog 
even terug naar AudaPadWeb voor een correctie van uw AudaPadWeb-invoer, zal AudaPadWeb (bij 
het opstarten) aangeven dat de door u ingevoerde (‘blinde’) codenummer(s) worden verwijderd uit de 
invoergegevens. U dient dan deze ‘blinde’ codenummer(s) opnieuw in AudaPadWeb in te voeren. 

Zie onderstaande afbeelding: 

 

 

Bovengenoemde functies zijn ook te benaderen via een nieuwe functieknop in AudaPadWeb; 
linksboven voor de info-knop. Zie rode pijl bij onderstaande afbeelding. 

 

U gaat als volgt te werk: 

• Selecteer de functieknop  ‘Voer wijzigingen in’ 

• Na het aanklikken van deze functieknop wordt het scherm ‘Wijziging invoer’ getoond 
 

 
 

• De werkwijze is verder gelijk aan die van Melding 1 of Melding 2 


