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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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Met Inkoop II beschikt u over conceptbestellingen waarmee u 
bestellingen kunt bewerken voordat u deze defi nitief maakt. Bo-
vendien legt u eenvoudig meerdere leveranciers per artikel vast, 
en meerdere artikelen per leverancier. Gecombineerd biedt dit u 
ongekende mogelijkheden. Zie zo direct of u bestellingen kunt 
combineren om vrachtkosten te besparen, of welke leverancier 
het snelst of goedkoopst levert.

Scherp inkoopbeleid
Gebruik conceptbestellingen waarmee u bestellingen bewerkt 
voordat u deze defi nitief maakt. Leg ook meerdere leveranciers 
per artikel vast, en meerdere artikelen per leverancier. Beschik 
zo over gedetailleerde informatie om de beste inkoopstrategie 
te bepalen.

Onbeperkt inzoomen
Zoom vanuit een conceptbestelling of inkooporder snel in op arti-
kel- en leverancierinformatie. Ga zo snel na waar u een artikel de 
vorige keer hebt besteld en wat u toen nog meer hebt gekocht. 
Zoom ook vanuit alle orderinvoervensters onbeperkt door. Bij-
voorbeeld orders per artikel A, daarin leveranciers per artikel B en 
daarin weer orders per artikel per leverancier. Vraag ook in een 
oogwenk informatie op over meerdere jaren!

Wilt u kosten besparen en uw winst maximaliseren met een scherper
inkoopbeleid? Reken dan op de module Inkoop II.

Voor iedereen die
op zoek is naar 

� exibele
functionaliteit en 

optimaal
inzicht om een 

e�  ciënt
inkoopbeleid te 

realiseren.
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Periodieke inkooporders
Bewaar regelmatig terugkerende bestellingen als 
periodieke inkooporders. Maak zo nog sneller de 
bestellingen aan, die u elke week of maand doet. 
Registreer ook vliegensvlug uw creditnota’s.

Uw voordeel
Aanzienlijke tijdwinst en minder kans op  
fouten dankzij de standaardinkooporders en 
periodieke orders waarmee u uw complete 
verkoopadministratie kunt voeren.
Volledige integratie met uw fi nanciële  
administratie en voorraadadministratie, want 
na het verwerken van een inkoopfactuur 
wordt automatisch een openstaande 
post aangemaakt en worden uw 
voorraadaantallen meteen bijgewerkt.
Hogere productiviteit doordat u bestellingen  
handmatig of automatisch met behulp van 
standaardbestelformules kunt invoeren.

Uitbreidingsmodules
U kunt Inkoop I uitbreiden met Inkoop II, Voor-
raad, Uitgebreide artikelomschrijving en/of In-
koophistorie.

Kosten
U investeert € 595,- voor Inkoop I.
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