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Resterende data overzetten

Stappenplan

Contract ondertekenen

Praktijk Sonetas

Startdatum afspreken

Eerst login: instellingen in orde maken

Startdatum afspreken

Producten overzetten

Onvoldoende beschreven producten 
beschrijven

Handelingen en protocols 
maken

Opstart van Fuga is klaar!
Opstart van Fuga is klaar!

Login en wachtwoord doorgeven

Stockopname doen

http://www.sonetas.eu/


Aan de slag

Deze video toont een algemene 
inleiding tot Fuga

Deze video toont welke instellingen je moet 
aanpassen wanneer je start met Fuga

http://www.sonetas.eu/
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000039910-aan-de-slag
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000039910-aan-de-slag
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000039908-welkom
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000039908-welkom


Eerste login
Als je je voor het eerst aanmeldt bij Fuga (op 

www.sonetas.eu/fuga), is het aangeraden om 
meteen de instellingen te overlopen.

Twee instellingen zijn daarbij van cruciaal belang.

Instellingen => 
Praktijkgegevens => 

Plaatsen => Adressen 
=> Depotnummer

Instellingen => 
Praktijkgegevens => 

Plaatsen => 
Consultatieruimtes

http://www.sonetas.eu/
http://www.sonetas.eu/fuga
https://sonetas.eu/fuga/vc?action=displayPracticeData&tab=4
https://sonetas.eu/fuga/vc?action=displayPracticeData&tab=4


Je kan andere personen van de praktijk 
toevoegen via Instellingen => Praktijkgegevens 

=> Medewerkers en accounts => Medewerkers.

Vervolgens moet je een account toewijzen aan die 
medewerker, via Instellingen => Praktijkgegevens 

=> Medewerkers en accounts => Accounts. En met 
het ronde pijltje kan je het wachtwoord resetten.

Hoe introduceer ik meerdere gebruikers 
in Fuga (indien meerdere accounts)?

Eerste login

http://www.sonetas.eu/
https://sonetas.eu/fuga/vc?action=displayPracticeData&tab=3
https://sonetas.eu/fuga/vc?action=displayPracticeData&tab=3


Kleine huisdieren

Onder Instellingen => Mijn voorkeuren => Standaard waarden geef je 
de waarden in die je het vaakst gebruikt. Die waarden zijn specifiek 

voor de gebruiker die is ingelogd. 

http://www.sonetas.eu/
https://sonetas.eu/fuga/vc?action=getPreferencesForm&tab=1


Grote huisdieren

Onder Instellingen => Mijn voorkeuren => Standaard waarden geef je 
de waarden in die je het vaakst gebruikt. Die waarden zijn specifiek 

voor de gebruiker die is ingelogd. 

Via Fuga kan je antibiotica registreren bij de verplichte instellingen. 
Lees er hier meer over.

Via Fuga kan je TVD's aanmaken en doorsturen naar de klant. Lees er 
hier meer over.

http://www.sonetas.eu/
https://sonetas.eu/fuga/vc?action=getPreferencesForm&tab=1
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/folders/42000101504
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/folders/42000101505


Link met leverancier

Lees hier hoe je je leverancier kan linken aan Fuga.

Noot: je kan meerdere leveranciers invoeren in Fuga. Dat doe je door 
de bovenstaande procedure voor iedere leverancier afzonderlijk te 

doorlopen.

http://www.sonetas.eu/
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000045767-hoe-link-ik-mijn-leverancier-aan-fuga-


Onvoldoende beschreven producten

Voorbeeld: een inkomende fles van 100ml wordt toegediend per 
0,1ml, wat maakt dat de uitgaande eenheid '0,1ml' is en het aantal 

uitgaande eenheden per product is '1000'.

Is het product nodig? 

Niet-gerefereerde 
producten (via vuilbakje)

Vul aan in de productfiche: 
Uitgaande eenheid
Aantal uitgaande eenheden per product 
Prijszetting
(Minimale en maximale stock)

Product is 
beschreven

Product 
is verwijderd

NeeJa

http://www.sonetas.eu/
https://sonetas.eu/fuga/vc?action=getReportWithoutParamResult&reportType=TProductsUnderspecified
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000039912-stock
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000039912-stock
https://sonetas.eu/fuga/vc?action=stockReports&reportType=TGetUnreferencedProducts&id=$ID


Link met labo

Let op: om de interface met AML en Velab te activeren moet je contact 
opnemen met het labo.

Hier lees je hoe je je labo kan linken aan Fuga.

Hier lees je hoe je een labo-aanvraag maakt in Fuga.

Hoe je vervolgens resultaten van het labo kan opvragen lees je hier. 

http://www.sonetas.eu/
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000047487-hoe-link-ik-mijn-labo-aan-fuga-
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000047488-hoe-maak-ik-een-labo-aanvraag-in-fuga-
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000047489-hoe-haal-ik-de-resultaten-van-het-labo-op-


Handelingen en protocols

Handeling: een actie door een dierenarts die geen producten 
vereist, zoals een consultatie op afspraak of een huisbezoek.  

 
Alle info over handelingen vind je hier.

Protocol: een actie door een dierenarts die één of meerdere 
handelingen combineert met het gebruik producten, zoals een 

castratie of een keizersnede. 
 

Alle info over protocols vind je hier.

http://www.sonetas.eu/
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/folders/42000101494
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/folders/42000101489
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000039911-handelingen-en-protocols
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000039911-handelingen-en-protocols


Stockopname

Als je leverancier een automatische 
inlezing toelaat, klik op de ronde pijl 

onder het rapport Verzonden 
leveringen. Hiermee lees je de meest 

recente leveringen in. 

Controleer hier of je leverancier 
automatisch leveringen kan inlezen 

in Fuga.

Als je leverancier geen automatische 
inlezing toelaat, kies je de actie 
Leveringsdocument toevoegen. 

Hiermee lees je de meest recente 
leveringen in. 

Stap 1 Stap 2

Andere loten die nog niet leeg zijn kan je 
manueel toevoegen met de actie Lot toevoegen. 

Loten die daarnaast gedeeltelijk verbruikt zijn 
kan je corrigeren door 'Verdwenen eenheden' 
toe te voegen in de lotenfiche met als reden 

'Inventarisatie'. 

Voor Verdifarm en ADC laat je de loten die 
intussen verbruikt zijn voorlopig staan als 'Niet- 
geleverd'. Als je ze onmiddellijk in het vuilbakje 
zou gooien, zouden ze bij een volgende inlezing 
opnieuw kunnen terugkomen. Na een maand 

mogen ze wel in de vuilbak. 

http://www.sonetas.eu/
https://sonetas.eu/fuga/vc?action=stockReports&reportType=TShippedProductOrders&id=$ID
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000045767-hoe-link-ik-mijn-leverancier-aan-fuga-
https://sonetas.eu/fuga/vc?action=stockActions&actionItem=TNewShipmentDocument&id=$ID
https://sonetas.eu/fuga/vc?action=stockActions&actionItem=TNewProductOrder&id=$ID


Stockopname

Opgelet: dit is de allerlaatste stap van de opstart. Je doet dit dus 
best net vóór je begint te werken met Fuga, zodat je 

stockafwijkingen vermijdt. Je moet ook sowieso eerst de 
bovenstaande stappen doorlopen alvorens je de effectieve stock 

kan opnemen.

http://www.sonetas.eu/
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000039913-stockopname
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000039913-stockopname


Help
Als nieuwe klant kan je vragen om een privéopleiding ter plaatse, 
nadat je met Fuga bent gestart. Contacteer sales@sonetas.eu als je 
een afspraak wil maken.

Bij vragen over of problemen met kan je steeds meerdere bronnen 
raadplegen.

fuga@sonetas.eu

+32 495 27 87 69

Handleiding van Fuga

http://www.sonetas.eu/
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/42000064270


http://www.sonetas.eu/
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000044873-presentatie-fuga
https://sonetas.freshdesk.com/nl/support/solutions/articles/42000044873-presentatie-fuga

