Factuur en Bestelbon modificatie voor OC 1521
Vanuit het forum van OpenCart was er behoefte aan een verbeterde versie van de factuur zoals die
voor de klant geprint wordt. Omdat er een compleet nieuwe lay‐out gemaakt is voor het printen van
de factuur is besloten om meteen ook een bestellijst in het systeem op te nemen.
In het readme.txt bestand vind je de manier waarop met de hand een aantal bestanden veranderd
dienen te worden. Alle andere bestanden zijn nieuw en overschrijven niets.
Een VQmod versie komt later beschikbaar
Wat is er gedaan.
1.
2.
3.
4.

De lay‐out voor de factuur is veranderd en aan te passen in de bijbehorende CSS Stylesheet
Er is een module gemaakt waarin je het een en ander kunt regelen.
Er kunnen hierdoor 4 verschillende bestelbonnen worden geprint.
De taal bestanden zijn aangepast op de nieuwe situatie.

Wat moet er nog gebeuren.
1. Dat is een beetje afhankelijk van de vraag die er gaat komen en de behoefte aan meer als
bijvoorbeeld verzendlabels etc.
2. Een optie maken waarin wordt gevraagd hoeveel kopieën je wilt printen van je factuur en
bestelbon.
3. Een mogelijkheid maken om de factuur als PDF te bewaren en door de klant zelf te laten
uitprinten.
In het forum van OpenCart is in het Nederlandstalige gedeelte een Topic geopend waarin je alle
vragen en opmerkingen kwijt kunt. Dit Topic kan je vinden op het volgende adres:
http://forum.opencart.com/viewtopic.php?f=106&t=62445

README.TXT
Dit bestand laat zien wat en waar je de code dient te veranderen.
In totaal worden vier bestanden minimaal aangepast.
1.
2.
3.
4.

admin/controller/sale/order.php
admin/model/sale/order.php
admin/language/dutch/sale/order.php
admin/language/english/sale/order.php

MY_INVOICE_PICKLIST.PHP
Deze code wordt onderaan admin/controller/sale/order.php geplakt.

HANDMATIG
In de map handmatig vind je alle andere zaken als de templates, afbeeldingen en taalbestanden. Hier
vind je ook de module.

COMPLEET
Deze map is de complete versie van het pakket en alleen als referentie bedoeld en laat zien hoe de
uiteindelijke bestanden eruit zien op een nieuw geinsatlleerde versie van OpenCart 1.5.2.1

MODULE
Nadat het script met behulp van een ftp programma naar je website is geplaatst gaan we OC
opstarten.
In het administratieve gedeelte van je website ga je nu eerst naar het kopje EXTENSIES/MODULES
Hier vinden we de module onder de naam:
MIJN BESTELLIJST INSTELLINGEN

Deze module moeten we installeren. Zorg ervoor dat je rechten op deze module goed staan door het
vinkje bij module/my_picklist in beide vakjes aan te zetten.
Na het installeren gaan we de module wijzigen.

Je kan er voor kiezen om een barcode op je bestellijst te zetten als je daar behoefte aan hebt. Het
staat wel professioneel, maar als je er geen doel voor hebt gebruik het dan liever niet. Ook kan je er
voor kiezen om een bestellijst met of zonder prijzen af te drukken. Ten slotte kunnen we kiezen of
we onderop de factuur of bestellijst een zogenaamde QR Code af te drukken waarmee het mogelijk is
om met behulp van je mobiele telefoon naar de website te linken.
Deze QR‐Code wordt eenmalig aangemaakt en is voor iedereen anders.
Laten we eens de volgende instelling nemen:

BESTELLING
Op de website is een bestelling binnen gekomen van Jan Koopziek. Deze gaan we afhandelen.

Omdat er voor deze bestelling nog geen factuur nummer is gegenereerd kunnen we alleen de
bestelbon uitprinten.
Het volgende voorbeeld laat de bestelbon zien zonder de prijs en barcode van het product.

Met de volgende instelling laten we een bestellijst zien met prijs en als deze is ingevoerd ook de
barcode van het product. De QR‐Code staat nu uit.

DE FACTUUR
Nadat we het factuur nummer in OC hebben aangemaakt zal de knop in het beeld veranderen en
kunnen we daadwerkelijk de factuur printen.

De factuur layout heeft een adreslabel voor venster enveloppen aan de rechterkant. Dit is in te
stellen in de stylesheet.
Bij het afdrukken van de factuur wordt er een KOPIE FACTUUR mee uitgeprint. Deze is voor je eigen
boekhouding. Bewaar achter deze factuur ook een kopie van je bestelbon. Je kan dan altijd later deze
stukken op papier raadplegen.

TAALBESTANDEN
In het taalbestand kan je het nummer van de kamer van koophandel inschrijving en je BTW nummer
invullen. Je kan hier ook de tekst van je footer‐regel veranderen in een iets wervende tekst, of voor
het plaatsen van je webwinkel keurmek(en). Hou deze klein en niet te prominent in beeld.

! Het BTW en KvK nummer MOET je altijd op je factuur vermelden.
In de voorbeelden is gebruik gemaakt van de te verwachten nieuwe BTW percentage en dienen
slecht als leidraad.
Je bent vrij om deze bestanden te veranderen naar eigen behoefte. Geef je mening in het forum en
als je iets veranderd deel dat dan met anderen.
Gerrit Bouweriks

