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Algemeen 
 
Partijen mogen soms niet uitgeleverd worden. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat er een 
kwaliteitsprobleem is of dat de partij nog niet oud genoeg is.  
Of u partijen mag (de)blokkeren wordt bepaald door de beheerder van Profin. 
Bij niet uitleveren kunt u het veld blokkeren niet aanvinken of wegvinken. 
 

Reden (de)blokkeren partijen 
 
Eerst moet u de reden om te blokkeren of deblokkeren ingeven. 
 
Ga via het Menu naar Bestand, Bedrijfsinstellingen, Reden blokkeren partijen. 
Voer naar uw inzicht redenen in. 

 
Blokkeren partij 
 
Ga naar de partij die u wilt blokkeren. Via het menu – Voorraad, Partij/Batches, 
Partij/Batches. 
Op het Tabblad Partij/Batch kunt u Geblokkeerd aanvinken met de muis. 
Nu krijgt u een nieuw invulschermpje. 
Kies nu de reden van Blokkeren.  
Vul de geplande einddatum in, dd/mm/jjjj. Let op dit is voor u ter indicatie. Profin doet 
niets met de einddatum die u hier invult. Druk op akkoord en de partij is geblokkeerd. 
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Let op: Aandacht voor blokkade 
 
Als u een blokkade instelt, geldt de blokkade vanaf dat moment. Alle reeds lopende orders 
of uitslagorderregels van de geblokkeerde partij worden gewoon verwerkt. Als de lopende 
orders van de net geblokkeerde partij niet mogen doorgaan, kunt u de geblokkeerde partij 
eenvoudig van de lopende orders afhalen. 
De blokkade geldt alleen voor nieuw te plannen orders. 

 
Deblokkeren partij 
 
Ga naar de partij die u wilt deblokkeren. Via het menu – Voorraad, Partij/Batches, 
Partij/Batches. 
Op het Tabblad Partij/Batch kunt u bij Geblokkeerd het vinkje weghalen met de muis. 
Nu krijgt u een nieuw invul schermpje. 
Kies nu de reden van Deblokkeren. 
Druk op akkoord en de partij is gedeblokkeerd. 
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Overzicht (de)blokkeren 
 
U kunt bij de partij naar het tabblad deblokkeren gaan. 
Hier kunt u zien of er (de)blokkeringen zijn. Of dat ze er waren. 
Hier ziet u: 
Datum en tijd: het moment van de actie. 
(De)blokkeren: de actie Blokkeren of Deblokkeren. 
Reden: waarom deze actie. 
Einddatum: dd/mm/jjjj. Let op dit is voor u een indicatie. Hier doet Profin niets mee. 
 

Gebruiker: Door welke gebruiker is dit gedaan. 

 
Uit te printen lijsten (de)blokkeren 
 
U kunt de gegevens over (de)blokkeren partijen ook uitprinten. Hier zijn twee lijsten voor: 
- Geblokkeerde partijen. Hier kunt u zien welke partijen geblokkeerd zijn. 
- Mutaties blokkeren partijen. Hier kunt u zien met een begin- en een einddatum 
  welke acties er zijn geweest betreft (de)blokkering voor verschillende partijen. 
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