
w

HanDeL

Software GroepAccount

 Account Software B.V.

   Veenendaal

   Schiphol-Rijk

   Eindhoven

   Zwolle

   De Goorn

finanCieeL
reLatiebeHeer
HanDeL & LoGistieK
ProJeCten & uren
aCCountanCY

ACCOUNT SOFTWARE GROEP
Postbus 1091
3900 BB  Veenendaal

www.accountsoftware.nl
sales@accountsoftware.nl

versie 06-2013

goederenuitgifte
 accountview

business software

 S t B



aCCountView Voor winDows HanDeL

Met de module Goederenuitgifte pakt uw magazijnmedewerker 
op basis van de paklijst de juiste aantallen, en geeft hij u de lo-
caties door waar de goederen zijn gepakt. Zo traceert u of de 
goederen op de juiste locatie hebben gelegen.

Gericht op de praktijk
Sluit de processen rondom de re-
servering en uitlevering van uw ar-
tikelen beter bij uw handelspraktijk 
aan, zodat de administratie van uw 
artikeluitgifte effi ciënter verloopt. 
Houdt zo het overzicht op de arti-
kelen die u uit het magazijn moet 
halen om één of meerdere verkoop 
orders uit te leveren.

Pakstrategie
Laat AccountView de magazijnlocatie bepalen, die uiteindelijk 
wordt gebruikt. Stel door middel van een pakstrategie  in hoe 
deze keuze wordt gemaakt. Maak hiervoor uw keuze uit twee 
pakstrategieën die AccountView u standaard biedt. Schakel uw 
AccountView leverancier  in voor extra pakstrategieën.

Wordt het rapen van uw orders bemoeilijkt doordat goederen intern regelmatig naar andere 
locaties worden verplaatst? Wilt u goederen op bepaalde magazijnlocaties kunnen blokkeren 

voor het rapen van orders? Met de module Goederenuitgi� e stroomlijnt u de leveringen uit uw 
magazijn.

Voor iedereen die 
zijn magazijn op 
orde wil houden 

en daarmee 
het rapen en 

verzenden van 
verkooporders wil 

optimaliseren. 

S t B

Beveiliging
Reken erop dat iedere factuur uw elektronische 
handtekening meekrijgt, waaraan uw klanten 
zien dat u de afzender bent en dat de factuur 
niet is gewijzigd.

Uw voordeel
Flinke tijdwinst, omdat u uw facturen  
elektronisch en dus sneller naar uw klanten 
verstuurt.
Automatische verwerking van uw facturen in  
uw fi nanciële administratie.
Grote kostenbesparing, omdat u geen  
papier- en verzendkosten meer hebt.
Optimale beveiliging van uw facturen,  
omdat per e-mail verstuurde facturen 
van AccountView een elektronische 
handtekening meekrijgen.
Handige e-mailsjablonen waarmee u uw  
e-mails voorziet van de door u gewenste 
inhoud.

Uitbeidingsmodules
Facturering II is een uitbreiding op Facturering I. 

Kosten
U investeert € 595,- voor Facturering II.
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Met de module Inkoop I handelt u razendsnel al uw inkooporders 
af. Wilt u een ingevoerde inkooporder nog aanpassen in verband 
met een eenmalige korting van uw leverancier? Op regelniveau 
wijzigt u eenvoudig de belangrijkste informatie op uw order. Zo 
doet u uw inkopen altijd snel en doeltreffend.

Razendsnel bestellen
Leg de gegevens van uw leveranciers, artikelen en inkoopprijzen 
vast. Zo hoeft u alleen de juiste ordergegevens te selecteren en 
uw bestelling is klaar voor verzending. Reken bovendien op de 
automatische berekening en verwerking van BTW, vreemde va-
luta en kostenplaatsen.

Perfecte functiescheiding
Voer eerst ontvangsten in op de originele inkooporder, en daarna 
de inkoopfacturen in het aparte venster voor ontvangsten. Zorg 
zo voor een optimale functiescheiding, waarbij uw inkoopafde-
ling bestellingen invoert, uw magazijn ontvangsten afhandelt en 
uw administratieafdeling inkoopfacturen verwerkt.

Met een druk op de knop uw bestellingen doen én automatisch uw
� nanciële administratie bijwerken? Kies dan voor de module Inkoop I.

Voor iedereen 
die snel en

foutloos 
inkooporders wil

invoeren en 
� nancieel

wil verwerken.
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Magazijnlocaties blokkeren
Blokkeer eenvoudig bepaalde magazijn locaties – 
bijvoorbeeld de voorraad  in uw showroom – zo-
dat deze bij  de artikeluitgifte automatisch buiten 
beschouwing worden gelaten.

Uw voordeel
Ondersteuning van uw  volledige proces van  
rapen en verzenden van verkooporders.  
Nooit meer misgrijpen op het moment  
dat goederen naar een andere locatie zijn 
verplaatst.  
Flexibel omgaan met de uitgifte van uw  
artikelen, omdat u pas bij de daadwerkelijke 
uitlevering bepaalt uit welke magazijnlocatie 
u de artikelen gaat leveren.  
Alle functionaliteit voor het ‘orderpicken’ en  
het terugmelden van verzamelde artikelen.

Uitbreidingsmodules
Goederenuitgi� e is een uitbreiding op de module 
Magazijnlocaties en Verkooporders. 

Kosten
U investeert € 795,- voor Goederenuitgi� e.
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