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1 Software installatie 
 

Volledige installatie van TAM Pandjeshuis programma wordt op de Windows Werkstation 

geïnstalleerd.  

 

2 Programma starten en instellen 
Om het programma op te starten kies je Start, Programma’s, TAM en dan weer TAM. 

Of je het kan programma ook via bureaublad op starten door dubbel te klikken op 

icoon TAM, zie figuur   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Opnieuw Aanmelden 

Als je ‘Opnieuw Aanmelden’ kiest zal de database afgesloten worden en opnieuw 

ingelezen worden. Dit is alleen te gebruiken wanneer je programma via Netwerk hebt 

opgestart. 

 

2.2 Programma Afsluiten 

Als je Bestand Afsluiten kiest zal het programma afgesloten worden en automatisch 

back-up gemaakt worden. Zie map ‘Back-up’ waar het programma is geïnstalleerd, zie 

zip bestanden met datum en tijdstip. 
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2.3 Bedrijfsgegevens 

Ga naar menu Stamgegevens en dan naar Bedrijfsgegevens om gegevens van het 

bedrijf in te voeren. Je ziet dan volgende scherm: 

 
Type naam van het bedrijf en druk op TAB toets om adres in te voeren. Als je 

vervolgens weer TAB drukt zal het programma automatisch springen naar de volgende 

invoer regel. 

 

Als je Shift+TAB drukt zal het naar de vorige invoer regel springen. Na dat je de 

gegevens ingevoerd hebt druk je op button Opslaan.  

 

Door rechtermuisknop op Logo te klikken en selecteer Load. Hiermee kan je logo 

in BMP formaat selecteren. Logo hoogte is te wijzigen, standaard is 88. 

 

Nadat je alle bedrijfsgegevens ingevoerd hebt, kan je button ‘Afsluiten’ klikken om 

het scherm af te sluiten. 
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2.4 Voorkeuren 

Ga naar menu Stamgegevens en dan naar Voorkeuren om gegevens van het 

voorkeuren in te voeren. Je ziet dan volgende scherm: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factuur betalingscondities 

Hierin kan je voettekst invoeren voor facturen. 

Offerte betalingscondities 

Hierin kan je voettekst invoeren voor offertes. 

Back-up-Naar 

 
Hierin kan je een extra back-up schijf selecteren. Programma gegevens worden 

automatisch gebackupd op de extra back-up schijf wanneer je programma afsluit. 

Opslagpercentage en duur 

 
Hierin kan je opslagpercentage, opslagduur en administratie kosten bepalen. 

Afdrukken 

 
Hierin kan je afdrukken bepalen. Selecteer aantallen, zodat het automatisch aantal keer 

facturen worden afgedrukt. Selecteer Kassabon printer als je een bon printer 

aangesloten hebt. Selecteer Kassabon Kopteskt Afdrukken als je Kassabon Kop tekst 
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op de bon wilt afdrukken. Selecteer Kassabon Logo Afdrukken als je logo op de bon 

wilt afdrukken. Selecteer Kassabon Openingstijden Afdrukken als je openingstijden op 

de bon wilt afdrukken.  
 

Na dat je de gegevens ingevoerd hebt druk je op button Opslaan. Door button 

Afsluiten sluit je het scherm af. 

Administratie 

  
Door ‘Totalen verbergen’ te selecteren worden de totalen in het overzichten 

verborgen. Wanneer je Wachtwoord wijzigt, zie je button ‘Totalen’ in het overzichten. 

 

Als je button ‘Actieve kaarten vanaf datum’ wijzigt, worden alleen actieve facturen 

vanaf die datum getoond in het overzicht. 

 

Door ‘Voorraadcontrole’ te selecteren worden artikelen voorraad aantallen bijgewerkt. 

Klanten Display 

 
Wanneer je klanten display op je computer aansluit selecteer je ‘Klanten Display 

Module’. Selecteer aangesloten Com poort en BaudRate. 

 

Elektronische Kassalade 

 
Wanneer je een elektronische kassalade op je computer aansluit selecteer je 

‘Elektronische Kassalade Module’. Selecteer aangesloten printer en op welke printer je 

printer aangesloten hebt. Selecteer ‘Lade openen bij contante betalingen’, als je lade 

automatisch wilt openen bij contante betalingen. 
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2.5 Printer Setup 

Ga naar menu Bestand en dan naar Setup Printer om printers te selecteren. Je ziet dan 

volgende scherm: 

 
 

Kies het gewenste printers en sluit het af door Afsluiten button te selecteren. 

 

2.6 BTW codes 

Ga naar menu Stamgegevens en dan naar BTW codes om gegevens van het BTW 

codes in te voeren. Je ziet dan volgende scherm: 

 
Hierin kunt u BTW Percentages eventueel wijzigen. 

 

2.7 Personeel 

Ga naar menu Stamgegevens en dan naar Personeel om gegevens van het personeel in 

te voeren. Je ziet dan volgende scherm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierin kun je direct personeel gegevens invoeren. 

 

Kies Button Nieuw als je nieuwe personeel wilt invoeren. 

Kies Button Verwijder als je personeel wilt verwijderen. 

Kies Button Afdrukvoorbeeld als je overzicht wilt zien. 

Kies Button Afsluiten om het scherm af te sluiten. 
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3 Klanten 
Ga naar menu Klanten. Je ziet dan volgende scherm Overzicht Klanten: 

 

 

 

 

 

 

Kies Button Wijzig als je klant gegevens wilt wijzigen. 

Kies Button Nieuw als je nieuwe klant wilt invoeren. 

Kies Button Afdrukvoorbeeld als je overzicht wilt afdrukken van de klanten. 

Kies Button Exporteren als je overzicht wilt exporteren van de klanten. Export bestand 

is te openen in Excel. 

Kies Button Afsluiten als je Overzicht Klanten wilt afsluiten. 

 

Zoeken  

Als je een kolom kiest en je typt wat je zoekt zal je zien dat het rood wordt wat je 

zoekt, het programma zoekt namelijk binnen de kolom. Vervolgens kan je enter 

drukken als je denkt dat je het gevonden hebt. 

Filtering 

Als je driehoek van de kolom Achternaam aanklikt kan je het klanten filteren op 

Achternaam. 

 
Zo kan je ook filteren op de andere kolommen.  

Sorteren 

Als je op kolomnaam aanklik zal het programma automatisch oplopend sorteren. Als 

je nog een keer klikt, zal het programma automatisch aflopend sorteren. 
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3.1 Nieuwe Klant 

Je ziet dan volgende scherm: 

 
Voer volledige gegevens van de klant in, er wordt automatisch een klantnr. 

gegeneerd.  

 

Als je vervolgens weer TAB drukt zal het programma automatisch springen naar de 

volgende invoer regel. Als je Shift+TAB drukt zal het naar de vorige invoer regel 

springen. 

 

Als je de gegevens van klant ingevoerd hebt, druk dan op button Opslaan. 

Vervolgens kan je weer Nieuw button drukken om meer klanten in te voeren. 

Of je kunt een klant verwijderen door button Verwijder te klikken. 

Druk op Annuleer button als je denkt dat alles wat je laatst gewijzigd hebt te 

annuleren. 

 

Vanuit hier kan je nieuwe Inkoop-, Terugkoop- en Verkoopfacturen maken, zie 

button Inkoop, Terugkoop en Verkoop. 

 

Als je button Afsluiten kiest ga je terug naar het vorige scherm, namelijk Overzicht 

Klanten scherm. 
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4 Inkoop, Verkoop en Terugkoop 
Het schermen van Inkoop, Verkoop en Terugkoop zien er allemaal bijna hetzelfde uit. 

Daarom behandel ik in deze handleiding alleen inkoop gedeelte. 

 

Ga naar Menu Inkoop en kies Inkoop. Je ziet dan volgende scherm Overzicht Inkoop: 

 

 

 

 

 

 

 

Kies Button Wijzig als je factuur gegevens wilt wijzigen. 

Kies Button Nieuw als je nieuwe factuur wilt invoeren. 

Kies Button Afdrukvoorbeeld als je overzicht wilt afdrukken. 

Kies Button Exporteren als je overzicht wilt exporteren. Export bestand is te openen in 

Excel. 

Kies Button Afdrukken als factuur wil afdrukken. 

Kies Button Afsluiten als je Overzicht wilt afsluiten. 

 

Zoeken  

Als je een kolom kiest en je typt wat je zoekt zal je zien dat het rood wordt wat je 

zoekt, het programma zoekt namelijk binnen de kolom. Vervolgens kan je enter 

drukken als je denkt dat je het gevonden hebt. 

Filtering 

Als je driehoek van de kolom Achternaam aanklikt kan je het klanten filteren op 

Achternaam. 

 
Zo kan je ook filteren op de andere kolommen.  

Sorteren 

Als je op kolomnaam aanklik zal het programma automatisch oplopend sorteren. Als 

je nog een keer klikt, zal het programma automatisch aflopend sorteren. 

Filtering op factuur datum 

Als je Factuur begin- en einddatum invoert, kan je de facturen filteren op factuur 

datum. 

 
Filtering op kaarten 

Als je button ‘Alle kaarten’ klikt, worden alle facturen getoond in het overzicht. 

Als je button ‘Actieve kaarten’ klikt, worden alleen actieve facturen getoond in het 

overzicht. Zie tabblad Administratie in Stamgegevens en Voorkeuren. Hierin kan je 

zelf datum van actieve kaarten bepalen. 

   
Als je button ‘Gearchiveerde kaarten’ klikt, worden alleen gearchiveerde facturen 

getoond in het overzicht. 
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4.1 Nieuwe Factuur 

Je ziet dan volgende scherm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik op Nieuw button om een nieuwe Factuur in te voeren. 

Klik op button Opslaan om Factuur op te slaan. 

Klik op Verwijder button om Factuur te verwijderen. 

Klik op Annuleer button als je denkt dat alles wat je laatst gewijzigd hebt te annuleren. 

Klik op Afdrukken button om Factuur af te drukken. 

Klik op Afdrukvoorbeeld button om voorbeeld van Factuur te zien. 

Klik op Afsluiten button om terug te gaan naar het vorige scherm, namelijk overzicht 

Facturen. 

 

Lade openen 

Klik op Lade openen button om elektronische kassa lade te openen. 

Factuurnr. Wijzigen 

Klik op Factuurnr. wijzigen button om factuurnr. te wijzigen. 

ANWB Routeplanner 

Klik op ANWB Routeplanner button om route te plannen.  

Druk af naar PDF 

Klik op Druk af naar PDF button om factuur om te zetten naar PDF formaat.  

Sticker Uitdraaien 

Klik op Sticker Uitdraaien button om sticker van artikel af te drukken naar een 

sticker printer, mits het sticker printer aangesloten is.  

Contract afdrukken 

Klik op Contract afdrukken button om Contract af te drukken. 
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Contract afdrukvoorbeeld 

Klik op Contract afdrukvoorbeeld button om voorbeeld van Contract op 

scherm te zien. 

 

Factuur krijgt automatisch een vervolg Factuur nr., het programma kijkt 

namelijk welke factuur hoogste factuur nr. heeft en verhoogt dit vervolgens in de 

nieuwe factuur. Uiteraard kan je Factuur nr. wijzigen, door button ‘Factuurnr. 

Wijzigen’ te klikken. 

 

Wanneer je Postcode typt, worden klant gegevens opgehaald, mits het klant 

bekend is in het TAM.  

 

4.1.1 Regel invoeren 

Door button ‘Nieuwe factuurregel’ te klikken kan je regel toevoegen. 

 

Inkoop regel 

Wanneer je Productnaam, eventueel serienummer, inkoop- en 

verkoopprijs invoert, wordt er automatisch een artikelnummer genereerd 

en gekoppeld. Artikel wordt geplaatst in Groep ‘Inkoop’. Artikel wordt 

automatisch in de voorraad geplaatst en artikel voorraad wordt 

bijgewerkt. 

 

Verkoop regel 

Wanneer je een artikel kiest, wordt het artikel automatisch uit de 

voorraad gehaald en artikel voorraad wordt bijgewerkt. 

Gebruik eventueel rekenmachine.  

 
 

Terugkoop regel 

Wanneer je Productnaam, eventueel serienummer, inkoop- en 

verkoopprijs invoert, wordt er automatisch een artikelnummer genereerd 

en gekoppeld. Artikel wordt geplaats in Groep ‘Terugkoop’. Artikel wordt 

automatisch in de voorraad geplaatst en artikel voorraad wordt 

bijgewerkt. 

 

4.1.2 Regel verwijderen 

Door button ‘Verwijder factuurregel’ te klikken kan je ingevoerde regel verwijderen. 
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4.1.3 Betalingen invoeren en verwijderen 

 Inkoop en Verkoop 

 
Hierin worden betalingen van de klant genoteerd. Door button ‘Nieuwe betaling’ te 

klikken kan je betaling toevoegen. Selecteer hier betalingsmethode en vul het 

bedrag in. Wijzig eventueel betalingsdatum. 

 

Wanneer het totale bedrag wordt voldaan, wordt het veld ‘Betaling voldaan’ op 

‘Ja’ gezet. Betaaldatum is de datum wanneer het voor het laatst betaald is. 
Betalingsmethode zijn bijv. ‘Contant, Pin, Contant+Pin, Bank etc.’. 

 

Er kunnen dus meerdere betalingen geregistreerd worden. Betalingen zijn terug te 

zien in ‘Betalingsoverzicht Inkoop’. 

 

Door button ‘Verwijder betaling’ te klikken kan je betaling van de klant verwijderen. 

 

4.1.4 Uitbetalingen en Terugbetalingen invoeren en verwijderen 

Terugkoop Uitbetaling 

 
Hierin worden uitbetalingen aan de klant genoteerd. Door button ‘Nieuwe 

uitbetaling’ te klikken kan je uitbetaling toevoegen. Selecteer hier 

Uitbetalingsmethode en vul het bedrag in. Wijzig eventueel uitbetalingsdatum.  

 

Er kunnen dus meerdere uitbetalingen geregistreerd worden. Uitbetalingen zijn terug 

te zien in ‘Uitbetalingsoverzicht Terugkoop’. 

 

Door button ‘Verwijder uitbetaling’ te klikken kan je uitbetaling aan de klant 

verwijderen. 

 



TAM Pandjeshuis Software 

 

 

Pagina 13 

 

Terugkoop Terugbetaling 

 
Hierin worden terugbetalingen van de klant genoteerd. Door button ‘Nieuwe 

terugbetaling’ te klikken kan je uitbetaling toevoegen. Selecteer hier 

Terugbetalingsmethode en vul het bedrag in. Wijzig eventueel terugbetalingsdatum.  

 

Er kunnen dus meerdere terugbetalingen geregistreerd worden. Terugbetalingen zijn 

terug te zien in ‘Terugbetalingsoverzicht Terugkoop’. 

 

Door button ‘Verwijder terugbetaling’ te klikken kan je terugbetaling van de klant 

verwijderen. 

 

4.1.5 Terugkoop Verlengen 

 
Door button ‘Verlengen’ te klikken kan je terugkoop een maand verlengen.  

Kies Verlenging 1
e
, 2

e
, etc. Selecteer verlenging begin- en einddatum.  

 

4.1.6 Creditnota 

Selecteer ‘Creditnota’ bij Soort factuur. Let op! Bedragen noteren met een – 

teken. 
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5 Betalingsoverzicht Inkoop, Verkoop en Terugkoop 
Het schermen van Betalingsoverzicht Inkoop, Verkoop en Terugkoop zien er allemaal 

bijna hetzelfde uit. Daarom behandel ik in deze handleiding alleen Betalingsoverzicht 

Inkoop gedeelte. 

 

Ga naar Menu Inkoop en kies Betalingsoverzicht Inkoop. Je ziet dan volgende scherm 

Betalingsoverzicht Inkoop: 

 
Dit is het betalingstransactie overzicht. 

 

Kies Button Afdrukvoorbeeld als je betalingstransactie overzicht wilt afdrukken. 

Kies Button Exporteren als je betalingstransactie overzicht wilt exporteren. Export 

bestand is te openen in Excel. 

Kies Button Afsluiten als je betalingstransactie overzicht wilt afsluiten. 

 

Zoeken  

Als je een kolom kiest en je typt wat je zoekt zal je zien dat het rood wordt wat je 

zoekt, het programma zoekt namelijk binnen de kolom. Vervolgens kan je enter 

drukken als je denkt dat je het gevonden hebt. 

Filtering 

Als je driehoek van de kolom aanklikt kan je het filteren. 

Sorteren 

Als je op kolomnaam aanklik zal het programma automatisch oplopend sorteren. Als 

je nog een keer klikt, zal het programma automatisch aflopend sorteren. 

Filtering op factuur datum 

Als je Factuur Begin Datum en End Datum invoert, kan je de inkoop facturen filteren 

op factuur datum. 

 
Filtering op kaarten 

Als je button ‘Alle kaarten’ klikt, worden alle betalingstransactie overzicht getoond in 

het overzicht. 

 

Als je button ‘Actieve kaarten’ klikt, worden alleen actieve betalingstransactie 

overzicht getoond in het overzicht. Zie tabblad Administratie in Stamgegevens en 

Voorkeuren. Hierin kan je zelf datum van actieve kaarten bepalen. 

   
 

Als je button ‘Gearchiveerde kaarten’ klikt, worden alleen gearchiveerde 

betalingstransactie overzicht getoond in het overzicht. 
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6 Terugkoop vestreken 
Door Menu Terugkoop verstreken te selecteren zie je bijna nog te verlopen terugkoop 

facturen overzicht. 

 
 

Door button ‘Afdrukken’ te klikken, kan je Terugkoop factuur afdrukken. 

 

Door button ‘Verplaats producten van terugkoop naar inkoopvoorraad’ te 

klikken, kan je artikelen verplaatsen naar voorraad. Artikel wordt verplaatst van 

groep ‘Terugkoop’ in ‘Inkoop’.  

 

Door button ‘Afsluiten’ te klikken, verlaat je het scherm. 
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7 Artikelen 
Door Menu Artikelen te selecteren zie Artikelen overzicht. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Klik op Wijzig button om een nieuwe Artikel in te voeren. 

Klik op Nieuw button om een nieuwe Artikel in te voeren. 

Klik op Afdrukvoorbeeld button om artikel overzicht af te drukken. 

Klik op Exporteren als je overzicht wilt exporteren van de artikelen. Export bestand is 

te openen in Excel. 

Klik op Afsluiten als je scherm wilt afsluiten. 

 

Voorraad bijwerken 

Klik op Voorraad bijwerken als je voorraad van de gekozen artikel wilt 

bijwerken.  

Voorraad Bijwerken Alle Artikelen 

Klik op Voorraad Bijwerken Alle Artikelen als je voorraad van alle artikelen 

wilt bijwerken.  

 

7.1 Nieuwe Artikel 

 
Klik op Nieuw button om een nieuwe Artikel in te voeren. 

Klik op Opslaan button om de gewijzigde Artikel gegevens te bewaren. 

Klik op Verwijder button om een Artikel te verwijderen. 

Klik op Annuleer button om de gewijzigde Artikel gegevens te annuleren. 

Klik op ‘Afsluiten’ als je scherm wilt afsluiten. 
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Sticker uitdraaien  

Klik op ‘Sticker uitdraaien’ als je sticker wilt afdrukken.  

 

Er wordt automatisch artikel nummer genereerd. Vul artikel gegevens in.  

 

Wanneer je ‘Voorraadcontrole’ selecteert wordt de voorraad voor dit artikel 

automatisch bijgewerkt. 

 

Klik op ‘Voorraad invoeren’ als je handmatig voorraad wilt invoeren. 

 

Klik op ‘Voorraad bijwerken’ als je voorraad wilt bijwerken.  

 

Selecteer ‘Groep’.  

Let op! : Artikel is automatisch gegeneerd in Inkoop Factuur wanneer groep 

‘Inkoop’ geselecteerd is. Artikel is automatisch gegeneerd in Terugkoop Factuur 

wanneer groep ‘Terugkoop’ geselecteerd is.  
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8 Financiële Administratie  
 

8.1 Kas mutaties 

Ga naar menu Financiële Administratie en Kas. Je ziet dan volgende scherm Overzicht 

Kas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is het Kas overzicht. Hierin zijn de kastransacties terug te zien. Door 

handmatig mutaties toe te voegen worden er kas mutaties en saldi bij gehouden. 

 

Kies Button Afdrukvoorbeeld als je Kas overzicht wilt afdrukken. 

Kies Button Exporteren als je Kas overzicht wilt exporteren. Export bestand is te 

openen in Excel. 

Kies Button Afsluiten als je Kas overzicht wilt afsluiten. 

 

Zoeken  

Als je een kolom kiest en je typt wat je zoekt zal je zien dat het rood wordt wat je 

zoekt, het programma zoekt namelijk binnen de kolom. Vervolgens kan je enter 

drukken als je denkt dat je het gevonden hebt. 

Filtering 

Als je driehoek van de kolom aanklikt kan je het filteren. 

Sorteren 

Als je op kolomnaam aanklik zal het programma automatisch oplopend sorteren. Als 

je nog een keer klikt, zal het programma automatisch aflopend sorteren. 

Filtering op Datum 

Als je Filter op begin- en einddatum invoert, kan je de kas mutatie filteren op kas 

datum. 

 
Filtering op kaarten 

Als je button ‘Alle kaarten’ klikt, worden alle kas overzicht getoond in het overzicht. 

 

Als je button ‘Actieve kaarten’ klikt, worden alleen actieve kas overzicht getoond in 

het overzicht. Zie tabblad Administratie in Stamgegevens en Voorkeuren. Hierin kan 

je zelf datum van actieve kaarten bepalen. 

   
 

Als je button ‘Gearchiveerde kaarten’ klikt, worden alleen gearchiveerde kas overzicht 

getoond in het overzicht. 
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8.2 Nieuwe Kas 

 
Klik op Nieuw button om een nieuwe Kas mutatie in te voeren. 

Klik op Opslaan button om de gewijzigde Kas mutatie gegevens te bewaren. 

Klik op Verwijder button om een Kas mutatie te verwijderen. 

Klik op Annuleer button om de gewijzigde Kas mutatie gegevens te annuleren. 

Klik op ‘Afsluiten’ als je scherm wilt afsluiten. 

 

U kunt handmatig mutaties toevoegen om bijvoorbeeld kas mutaties en saldi bij 

te houden. 

 

Selecteer datum van de kas mutatie. Noteer het bedrag.  

 

Kies Omschrijving.  

Wanneer je ‘Geld uit’ ‘Privéopname’ of selecteert, moet het bedrag met – teken 

genoteerd worden. 
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8.3 Inkomsten en Uitgaven 

Ga naar menu Financiële Administratie en Inkomsten en Uitgaven. Je ziet dan 

volgende scherm Inkomsten en Uitgaven Overzicht: 

 
 

U kunt hier Inkomsten en Uitgaven Overzicht opvragen. Selecteer begin- en 

einddatum. Selecteer eventueel Specificatie voor betalingsoverzicht Inkoop, 

Terugkoop, Verkoop en Kas. Hierin zijn de geldtransacties terug te vinden per 

mutatie.  

 

Klik op Afdrukvoorbeeld of Afdrukken voor het overzicht. 

 

 


