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Wilt u per artikel nagaan wat u hebt verkocht en wanneer? Of 
wilt u weten wat uw beginvoorraad was? En welke herwaarde-
ringen hebben plaatsgevonden? De module Artikelkaarten biedt 
u historische overzichten van de mutaties per artikel. Op chrono-
logische volgorde en gesorteerd op mutatietype. U ziet niets over 
het hoofd.

Wilt u uw artikelmutaties afdrukken in een rapport? 
Geen probleem. Met de module Artikelkaarten bepaalt 
u welke mutatietypen moeten worden getoond op uw 
rapport en hoe de mutaties moeten worden gesorteerd. 
Ook kunt u zelf bepalen of u een rapport wilt van meer-
dere artikelen of artikelgroepen. Zo kunt u zeer gedetail-
leerde overzichten van uw artikelmutaties opstellen en 
uitdraaien.

Historisch overzicht
Raadpleeg historische artikelmutaties snel op het scherm en druk 
ze af. Zie in één overzicht alle artikelmutaties op chronologische 
volgorde gesorteerd en gepresenteerd op mutatietype. Zo weet u 
per artikel precies wat verkocht is en wanneer, wat de beginvoor-
raad was en welke herwaarderingen hebben plaatsgevonden.

Wilt u zicht hebben op de mutaties per artikel? 
Kies dan voor de handige module Artikelkaarten.

Voor iedereen 
die meer

inzicht wil 
hebben in de

artikelmutaties.
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Orders sneller invoeren
Vanaf dat moment hoeft u geen aantallen meer 
om te rekenen. In de inkooporder bestelt u de 
eenheden die uw leverancier hanteert, en in 
verkooporders gebruikt u ook uw eigen verpak-
kingseenheden. In uw voorraad wordt onder 
water alles netjes omgerekend naar basiseenhe-
den. U werkt intuïtief en snel met verschillende 
eenheden.

Verpakkings- én prijseenheden
Als u naast de module Artikeleenheden ook 
de module Prijsafspraken hebt, dan kunt u ook 
prijseenheden toepassen voor de inkoop- en ver-
koopprijs, in combinatie met verpakkingseenhe-
den. Sommige branches gebruiken voor prijzen 
immers andere eenheden dan de verpakking. Zo 
is het bijvoorbeeld mogelijk om voor laminaat de 
verpakkingseenheid ‘doos’ te gebruiken, maar 
om prijseenheden per m2 toe te passen. Boven-
dien kunt u op die manier ook staffels voor ver-
schillende prijseenheden hanteren.

Elke leverancier zijn eigen eenheid
Niet elke leverancier hanteert dezelfde verpak-
kingen. U kunt dan ook meerdere eenheden per 
artikel gebruiken. In combinatie met Inkoop II 
kunt u zelfs vastleggen welke leverancier welke 
verpakking gebruikt! U hoeft trouwens niet alle 
eenheden vast te leggen. Als er geen aparte le-
veranciereenheid is vastgelegd wordt de inkoop-
eenheid gebruikt. Is die er ook niet, dan wordt 
gewoon de basiseenheid gebruikt.

Uw voordeel
Eenheden overal in AccountView toepassen,   
bijvoorbeeld in offertes,  uitgifte-
opdrachten, ontvangsten en abonnementen. 
U ziet ze bijvoorbeeld ook  in gedetailleerde 
rapporten en de artikelhistorie.
Onduidelijkheid over eenheden voorkomen,  
en de kans op fouten reduceren.
Uitgebreide eenheidsomschrijvingen (in  
combinatie met de module Uitgebreide 
artikelomschrijving), waarmee u de 
eenheden in de juiste taal op uw orders en 
facturen kunt vermelden.
Prijseenheden (in combinatie met de  
module Prijsafspraken), om de inkoop- of 
verkoopprijs  in een andere eenheid  uit te 
drukken dan de  verpakkingseenheid.
Tijd besparen door de eenheden van het ene  
artikel automatisch in het andere artikel over 
te nemen.

Uitbreidingsmodules
Artikeleenheden is een uitbreiding op Verkoopor-
ders. U kunt Artikeleenheden uitbreiden met de 
modules Uitgebreide artikelomschrijving en/of 
Prijsafspraken I.

Kosten
U investeert € 495,- voor Artikeleenheden.
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Wilt u uw verkopen aan de balie direct doorvoeren in uw admini-
stratie? Met de module Baliefacturering handelt u al uw baliever-
kopen snel en eenvoudig af. Van contante betalingen en pinbeta-
lingen tot betalingen per creditcard of op rekening. Elke betaling 
verwerkt u probleemloos en automatisch in uw administratie. U 
hebt er geen omkijken naar!

Complete integratie
Integreer AccountView met kassaprogrammatuur en -apparatuur 
van onze partners of andere leveranciers. Koppel ook bepaalde 
acties aan een betaalwijze, waardoor u kassa-apparatuur recht-
streeks kunt bedienen. Voer zo een pinbetaling meteen uit en laat 
de kassalade bij contante betaling automatisch openen. Rust uw 
werkstations bovendien uit met een speciaal kassa-invoerscherm, 
zodat uw baliemedewerkers niet in AccountView zelf hoeven te 
werken. Pas tevens uw koppeling eenvoudig aan als u bijvoor-
beeld investeert in nieuwe kassa’s.

Ingebouwde lay-outeditor
Gebruik voor uw baliefacturen de standaardlay-outs van 
AccountView. Of ontwerp uw eigen lay-outs met behulp van de 
ingebouwde lay-outeditor.

Wilt u contante betalingen en betalingen via pin of creditcard automatisch doorvoeren in uw 
bedrijfsadministratie? Dan vindt u in de module Baliefacturering de noodzakelijke functionaliteit.

Voor iedereen die 
contante

verkopen doet en 
deze direct

in de � nanciële 
administratie
wil verwerken.
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Mutatietypen
Bepaal welke mutatietypen (Verkoop, Inkoop of 
Voorraad) moeten worden getoond op uw rap-
porten en hoe de mutaties moeten worden ge-
sorteerd. Kies voor sorteringen op artikelcode en 
op dagboekbladzijde, en de mutatietypen wor-
den onderverdeeld naar verkoop-, inkoop- en 
voorraadartikelen.

Snel opzoeken
Laat AccountView van elke artikelmutatie een 
regel aanmaken op de artikelkaart. Gebruik de 
informatie op de kaart – zoals het dagboek, de 
periode, de debiteur of crediteur en het order-
nummer – om snel de inkoop- of verkooporder 
op te zoeken. Ga zo eenvoudig de oorsprong van 
artikelmutaties na.

Gedetailleerde Artikelkaart
Gebruik de artikelkaart voor een gedetailleerd 
overzicht van al uw artikelmutaties.

Eigen rapporten
Druk overzichten af van meerdere artikelen of ar-
tikelgroepen, op volgorde van artikelcode, docu-
ment-/factuurnummer of dagboekbladzijde.

Uw voordeel
Gedetailleerd inzicht in uw artikelmutaties  
doordat u historische artikelmutaties snel 
kunt raadplegen en afdrukken.
Flexibele selectiemogelijkheden binnen de  
artikelmutaties, waardoor u bijvoorbeeld 
snel alle leveringen van een geselecteerd 
artikel voor een bepaalde klant op kunt 
roepen.
Verschillende typen mutaties, waaronder  
verkopen, inkopen, voorraadmutaties, 
assemblage, voorraadherwaarderingen, 
magazijnoverboekingen, ontvangsten en 
leveringen.

Kosten
U investeert € 275,- voor Artikelkaarten.
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