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Opmerking van de auteur 
Elke mogelijke moeite is gedaan om er voor te zorgen dat de informatie in dit document correct is op het moment van 
publiceren. De auteur kan geen garanties geven met betrekking tot de huidige status, juistheid, volledigheid of 
kwaliteit van de verstrekte informatie. De auteur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële en/of 
immateriële schade als gevolg van het (oneigenlijk) gebruik van de verstrekte gegevens of als gevolg van het invullen 
van onjuiste of onvolledige gegevens. 
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Introductie 
Het is al weer een jaar geleden dat de Retail Shelf Planner 2018 release beschikbaar kwam en we hebben een hoop 
positieve reacties gekregen op alle nieuwe en verbeterde functionaliteiten.  Efficiëntieverbeteringen, nieuwe analyse-
mogelijkheden, meer stabiliteit, etc. zonder dat daardoor de software moeilijker in gebruik of duurder is geworden. 
 
Echter, met een immer groeiende groep gebruikers in meer en meer landen over de hele wereld komen er soms 
dingen aan het licht die niet precies werken zoals we het bedoeld hadden. 
 
Daarnaast hebben we onze activiteiten internationaal uitgebreid in Zuid-Amerika, waardoor ook de wens ontstaan is 
om de software in het Spaans te vertalen. 
 
Het resultaat is dat we het afgelopen jaar een aantal potentiële verbeteringen en uitbreidingen hebben verzameld.  
We hebben besloten om deze samen te voegen in een “tussentijdse” release.  Een zogenaamd Service Pack. 
 
Dit document beschrijft al deze verbeteringen en uitbreidingen. 
 
We vertrouwen er op dat je baat bij zal hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
Erwin Bergsma 
Managing Director  



 

 

Retail Shelf Planner 2018 Service Pack 1 

 

 
WAT IS NIEUW? 

 

 

 Global Retail Business Solutions 

 

 

 International retail and category management services  

 

 Gebruiksgemak & Efficiëntie 
➢ Door een nieuwe methode wordt de Excel product bibliotheek significant sneller geladen. 

➢ Na het kopiëren van een InfoBox via het rechtermuisknopmenu waren zowel het origineel als de nieuwe 
geselecteerd.  Dit was verwarrend en kon tot ongewenste vervolgstappen leiden.  Nu wordt alleen de nieuwe 
InfoBox geselecteerd. 

➢ Na het kopiëren van een Positie via het rechtermuisknopmenu waren zowel het origineel als de nieuwe 
geselecteerd.  Dit was verwarrend en kon tot ongewenste vervolgstappen leiden.  Nu wordt alleen de nieuwe 
Positie geselecteerd. 

➢ Bij het plakken van één of meerdere posities door op een andere positie te klikken werden de nieuwe posities 
rechts van de bestaande positie geplaatst.  Bij het klikken op de plank werden de nieuwe posities geheel rechts op 
de plank geplaatst.  Hierdoor was het niet mogelijk om nieuwe posities als eerste op de plank te plaatsen.  Daarom 
hebben we de plak-functie aangepast, zodat nieuwe posities links van bestaande positie geplaatst worden. 

➢ Retail Shelf Planner is nu gevoeliger als posities van producten smaller dan 1cm versleept worden.  (Bijvoorbeeld 
als een dummy product als verdeler gebruikt wordt.) 

➢ Sommige elementen op de Producten Plaatsen dialoog waren niet meer correct uitgelijnd na het klikken op de 
Tonen/Verbergen knop.  Dit is opgelost. 

➢ Als toegang tot C:\ was geblokkeerd op de gebruiker’s PC, toonde Retail Shelf Planner soms een “Runtime Error 
75”.  Deze afhankelijkheid is verwijderd. 

➢ De versie informatie van de Enterprise Plus editie wordt nu correct getoond in de Help-Over… dialoog. 

➢ Het opslaan van schappenplannen met veel details (bijv. gaatjesborden) als Stelling Sjabloon (Fixture template) 
geeft niet langer een foutmelding. 

➢ Bij het verplaatsen van planken naar een ander segment via de <Ctrl><Alt> plus één van de 1-9 toetsen in de 
Planken dialoog onthoudt Retail Shelf Planner nu een horizontale verschuiving als Flexibele Plaatsing wordt 
gebruikt. 

➢ De Import dialoog onthoudt nu ook de geselecteerde instellingen voor de Positie import. 

 

Uitwisseling met andere schappenplan software 
➢ Een schappenplan dat door Retail Shelf Planner in pln-formaat opgeslagen was, kon zonder problemen in 

Spaceman geopend worden, maar niet meer door Retail Shelf Planner zelf.  Dit probleem is opgelost. 

➢ Schappenplannen in pln-formaat worden nu correct geopend, onafhankelijk van de instelling of een punt of 
komma als decimaal scheidingsteken gebruikt wordt. 

➢ Diverse verbeteringen zijn doorgevoerd bij het laden van en opslaan in psa-formaat: 

✓ De Z-Merchandising instelling is aangepast, zodat het schappenplan in Space Planning alle posities op de juiste 
plaats toont.  (Bij de oude instelling plaatste Space Planning alle producten links op de plank.) 

✓ De locaties van posities op een gaatjesboard worden nu correct opgeslagen in psa-formaat. 

✓ De Hoogte/Breedte/Diepte afmetingen van Trays worden nu correct ingelezen in Retail Shelf Planner. 

✓ De Stelling ID, Afdeling en Data5 velden worden nu correct ingelezen in Retail Shelf Planner. 

➢ Verbeteringen in het laden van en opslaan in Apollo XML-formaat: 

✓ Betere verwerking van posities met meerdere facings hoog op een gaatjesbord. 
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InfoBox met Afbeeldingen 
➢ In Extra-Opties kan nu een standaard folder voor InfoBox afbeeldingen gekozen worden. 

➢ Retail Shelf Planner biedt nu de optie om de bestandsnaam van een InfoBox afbeelding zonder het volledige pad 
op te slaan.  De software kijkt dan automatisch in de standaard folder.  Dit maakt het een stuk makkelijker om 
schappenplannen met InfoBox afbeeldingen met anderen uit te wisselen. 

 

Positie Labels, Plank Labels, Status Bar 
➢ Verbeterd gebruikersgemak in de definitie dialogen voor Positie Labels en Plank Labels: 

✓ Vrije Teksten worden nu in blauw getoond om ze makkelijker te onderscheiden van geselecteerde velden. 

✓ Als op een Vrije Tekst in de geselecteerde velden lijst geklikt wordt, wordt de tekst automatisch in het vakje 
geplaatst waar het aangepast kan worden. 

➢ Extra product en positie velden zijn nu beschikbaar voor gebruik in de Status Bar en Positie Labels: 

✓ Product 

o Aantal Eenheden (Total Units) 

o Aantal Facings (Total Facings) 

o Aantal Posities (Total Positions) 

o Vereiste Eenheden (Required Units) 

o Aantal Dagen Voorraad (Actual Days of Supply) 

✓ Posities 

o Aantal Facings (Total Facings) 

o Aantal Dagen Voorraad (Actual Days of Supply) 

 

Installatie & Registratie 
➢ De installatie software staat nu standaard op de Enterprise editie bij een nieuwe installatie. 

➢ De registratie dialoog toont nu informatie over de versie en editie van Retail Shelf Planner. 

➢ De registratie dialoog toont nu labels voor de velden Dag, Maand en Jaar om ervoor te zorgen dat de 
registratiedatum correct wordt ingevuld. 

 

Internationalisatie 
➢ Spaans is toegevoegd als extra taal voor de gebruikersinterface voor de installatie software. 

➢ Het Welkom scherm in Retail Shelf Planner toont nu ook Spaans en Portugees als opties. 

➢ Spaans is toegevoegd als extra taal voor de gebruikersinterface voor Retail Shelf Planner. 

➢ Verschillende dialogen zijn licht aangepast om ervoor te zorgen dat de Spaanse vertaling past. 
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Rapportages & Analyses 
➢ Als nieuwe namen gegevens zijn aan de Omschrijving en Data velden, worden deze nu ook gebruikt bij het 

aanmaken van een taal-specifiek rapport.  (Bijvoorbeeld de “Product Import Template”.) 

➢ Diverse verbeteringen bij de visuele analyses: 

✓ Quadrant Analyse 

o Teksten in de Rode en Donker Blauwe kwadranten worden nu op het scherm en in de legenda in het wit 
geschreven voor betere leesbaarheid. 

✓ Thermometer Analyse 

o De dialoog toont nu de teksten Hoog en Laag in de legenda. 

o De teksten in de legenda worden nu in het wit geschreven voor betere leesbaarheid. 

✓ Beste/Slechtste en Onder- & Over-bevoorraad Analyses 

o De legenda’s van deze analyses tonen nu ook de geselecteerde percentages. 

➢ Bij bepaalde combinaties van Omzet% per dag in een 28-daagse verkoopcyclus kon het voorkomen dat het totaal 
getoond werd als 100%, maar dat Retail Shelf Planner evenzogoed aangaf dat het totaal niet 100% was.  Dit kwam 
door een vreemde afronding in het onderliggende besturingssysteem, maar een oplossing is geïmplementeerd om 
dit probleem te voorkomen. 

➢ Bij de meest recente updates van Excel was er een probleem met het uitvoeren van de RetailShelfPlannerAutoRun 
macro als andere Excel-bestanden al open waren.  In de 2018 release zijn al verbeteringen doorgevoerd voor de 
normale Excel-rapportages, maar nu is het ook aangepast voor de Multi Planogram Analyses optie. 

➢ Een nieuw veld “Aantal Dagen Voorraad” (Actual Days of Supply) is toegevoegd voor de Product en Positie 
objecten. 

✓ De waardes zijn gebaseerd op de volgende berekeningen: 

o Product: (Product.AantalEenheden / (Product.Afzet + Product.Trend Afzet)) * Verkoop Cyclus 

o Positie: (Positie.AantalEenheden / (Product.Afzet + Product.Trend Afzet)) * Verkoop Cyclus 

✓ De waarden worden afgerond op 1 decimaal. 

✓ Producten waarbij geldt dat Afzet + Trend Afzet gelijk is aan 0, hebben eigenlijk een oneindig aantal dagen 
voorraad.  In dat geval wordt het veld Aantal Dagen Voorraad op 0 gezet. 

✓ Beide velden zijn beschikbaar voor gebruik in Positie Labels, voor de informatie weergegeven in de Status bar 
en voor kolommen in PowerPoint tabellen. 

✓ Het veld kan ook gebruikt worden in de visuele analyse “Thermometer Analyse”.  Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van het product veld, omdat de visuele analyses gebaseerd zijn op het product-niveau.  Producten 
waarbij geldt dat Afzet + Trend Afzet gelijk is aan 0, krijgen tijdelijk een fictieve waarde van 9.999.999 
waardoor ze normaal gesproken in de bovenste groep met een hoge waarde vallen en dus donkerrood 
getoond worden. 

✓ Beide velden worden geëxporteerd naar Excel als onderdeel van de productinformatie bij de rapporten voor 
het actieve schappenplan en de Multi Planogram Analyses rapporten. 

✓ Beide velden worden opgeslagen in de Retail Merchandising Center merchandising database.  (Vereist wel 
dat de structuur van de database aangepast wordt.) 
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Rapportages & Analyses, vervolg 
➢ Een nieuw veld “Aantal Facings” (Total Facings) is toegevoegd voor het Positie object 

✓ De waardes zijn gebaseerd op de volgende berekeningen: 

o Als de positie op een plank of hangbalk geplaatst is: Aantal Facings = Facings 

o Als de positie op een gaatjesbord geplaatst is: Total Facings = Facings * Eenheden Hoog 

✓ Het veld is beschikbaar voor gebruik in Positie Labels, voor de informatie weergegeven in de Status bar en 
voor kolommen in PowerPoint tabellen. 

✓ Het veld wordt geëxporteerd naar Excel als onderdeel van de productinformatie bij de rapporten voor het 
actieve schappenplan en de Multi Planogram Analyses rapporten. 

✓ Het veld wordt opgeslagen in de Retail Merchandising Center merchandising database.  (Vereist wel dat de 
structuur van de database aangepast wordt.) 

 

Geavanceerde Output via PowerPoint templates 
➢ Verbeterd gebruikersgemak in de definitie dialogen voor Positie Labels en Plank Labels: 

✓ Vrije Teksten worden nu in blauw getoond om ze makkelijker te onderscheiden van geselecteerde velden. 

✓ Als op een Vrije Tekst in de geselecteerde velden lijst geklikt wordt, wordt de tekst automatisch in het vakje 
geplaatst waar het aangepast kan worden. 

➢ Additionele product velden zijn nu beschikbaar voor gebruik in de PowerPoint Product/Posities per Plank en 
Product/Positie tabellen: 

✓ Product 

o Aantal Eenheden (Total Units) 

o Aantal Facings (Total Facings) 

o Aantal Posities (Total Positions) 

o Vereiste Eenheden (Required Units) 

o Aantal Dagen Voorraad (Actual Days of Supply) 

✓ Posities 

o Aantal Facings (Total Facings) 

o Aantal Dagen Voorraad (Actual Days of Supply) 

➢ In PowerPoint tabellen toonden de product velden na Eenh./Tray (UnitsPerTray) incorrecte waardes.  Dit is 
opgelost. 
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Retail Merchandising Center Integration 
➢ De nieuwe plank velden Overhang Links (LeftOverHang) en Overhang Rechts (RightOverhang) worden nu 

opgeslagen in de Retail Merchandising Center merchandising database.  (Vereist wel dat de structuur van de 
database aangepast wordt.) 

➢ Het bijwerken van producten in een schappenplan met de Importeer vanuit Database optie werkt nu ook correct 
met het koppelen van producten op basis van EAN. 

➢ Het importeren / bijwerken van producten uit een Retail Merchandising Center database werkt nu ook correct 
met de tray dimensies. 

➢ De “Selecteer schappenplannen” (uit de database) dialoog toont nu het aantal schappenplannen dat beschikbaar 
is in de geselecteerde tak van de hiërarchie. 
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Nederland 
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België & Frankrijk 
GRBS Belgium 
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Finland 
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+39-335-748.3903 
salvatore@retailshelfplanner.com 
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+353-868-333.119 
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Point Retail 
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+92-346-786.0101 
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Maleisië/ Singapore/ Indonesië 
Intrack Market Services 
Petaling Jaya (Maleisië) 
+60-3-7491-0681 
ck@retailshelfplanner.com 
 

Zuid-Korea 
RMD Solution 
Seoul 
+82-70-4210-2200 
suhyun.kim@retailshelfplanner.com 

Thailand & Rest van Azië 
MIAdvisory 
Bangkok (Thailand) 
+66-2-634.5498 
randy@retailshelfplanner.com 

Verenigde Staten 
CRS Consulting  
Philadelphia  
+1-215-327.0490 
dennis@retailshelfplanner.com 
 

Canada 
Solutions ASO 
Montreal (Quebec) 
+1-514-919.8978 
jp@retailshelfplanner.com 
 

Mexico 
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Monterrey 
+52-81-100.33.221 
cesar@retailshelfplanner.com 
 

Brazilië 
Figueira Costa Consultoria Empresarial 
Florianópolis 
+353-868-333.119 
raphael@retailshelfplanner.com 

Costa Rica & Midden-America 
RETAILATAM / Gravitas Cons. Network 
San José (Costa Rica) 
+506-8837.9286 
jorge@retailshelfplanner.com 
 

Chili & Rest van Zuid-Amerika 
RETAILATAM 
Santiago (Chile) 
+56-9-7378.5279 
daniel@retailshelfplanner.com 
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Global Retail Business Solutions heeft meer dan 25 jaar ervaring in Category Management, assortiments-
planning, winkel- en schapindeling.  Onze software en services worden direct en via partners geleverd aan klanten 
over de hele wereld. 

We hebben gewerkt met honderden lokale en internationale retailers en leveranciers in Food en Non-Food bij de 
implementatie en het gebruik van gespecialiseerde software applicaties ter ondersteuning van hun commerciële 
afdelingen zoals verkoop, marketing, inkoop en merchandising. 
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