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Met de module Offertes beschikt u over fl exibele functionaliteit 
om persoonlijke en professionele offertes op te stellen. Wilt u 
iedere offerte voorzien van een standaardinleiding?

U maakt hiervoor een standaardtekstelement aan en automatisch 
krijgt elke offerte uw inleiding mee. Vraagt u zich af waarom 
bepaalde aanbiedingen steeds worden afgewezen? De module 
Offertes geeft u het antwoord. Want hiermee kunt u niet alleen 
de complete historie van uw offertes bijhouden, maar u kunt ook 
inzichtelijke afwijzingsanalyses uitvoeren. Voortaan weet u pre-
cies waarom uw offertes worden afgewezen en kunt u altijd alert 
reageren.

Persoonlijke o� ertes
Gebruik de handige standaardtekstelementen – zoals een aan-
hef en uw leveringsvoorwaarden – voor uw offertes. Maak zelfs 
verschillende offerte-indelingen voor uw binnenlandse en buiten-
landse klanten. Houd zo rekening met de specifi eke situatie en 
wensen van uw klanten en vergroot uw slagingskans zonder extra 
tijd te investeren.

Wilt u klantgerichte én professionele o� ertes opstellen zonder daarin
veel tijd te steken? Met de module O� ertes maakt u o� ertes in de taal

van uw klanten!

Voor iedereen die
controle wil 

hebben op het 
verkoopproces en 
de verkoopkansen 
wil vergroten met 

persoonlijke
en professionele 

o� ertes.
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Uitgebreide rapportage en zoekvensters
Profi teer van de uitgebreide rapportagemoge-
lijkheden en zoekvensters. Ga zo in het venster 
Artikelen snel na in welke magazijnen en locaties 
een bepaald artikel is opgeslagen. En bekijk in 
het venster Magazijnlocaties de artikelmutaties 
op een magazijnlocatie. Druk bovendien in het 
venster Magazijnlocaties in één handeling een 
inventarisatierapport af.

Razendsnel invoeren
Versnel uw invoerwerk. Reken hierbij op de au-
tomatische toewijzing van magazijnlocaties door 
AccountView op basis van instellingen, stamge-
gevens, prioriteiten en voorraadaantallen. Voer 
ook even gemakkelijk wijzigingen door.

Compleet inzicht
Zoom in op uw voorraden in uw verschillende 
magazijnen voor een volledig overzicht. Bekijk zo 
de vrije voorraad per magazijnlocatie per artikel, 
voorraadgrootheden per magazijnlocatie per ar-
tikel, artikelmutaties per magazijnlocatie, artikel-
regelgegevens per artikelmutatie per magazijnlo-
catie, en magazijnoverboekingen per artikel.

Uw voordeel
Professioneel beheer van uw  
magazijnlocaties dankzij de ondersteuning 
van meer dan 60 miljoen magazijnen 
met elk meer dan 60 miljoen mogelijke 
magazijnlocaties.
Handige functionaliteit zoals het kopiëren  
van magazijnlocaties en de codering van 
magazijnen en magazijnlocaties op vijf 
niveaus.
Compleet inzicht in uw voorraden in uw  
verschillende magazijnen doordat u hierop 
onbeperkt kunt inzoomen.
Naadloze integratie van de invoer van  
magazijnlocaties in alle artikelinvoervensters, 
waaronder Verkooporder, Inkooporder, 
Voorraadbladzijde, Artikelen in backorder, 
Ontvangsten, Productieorder.

Uitbreidingsmodules
Magazijnlocaties is een uitbreiding op de module 
Voorraad. U kunt Magazijnlocaties uitbreiden met 
Goederenuitgi� e.

Kosten
U investeert € 895,- voor Magazijnlocaties.
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Met de module Orderinkoop kunt u direct vanuit uw verkoopor-
der nagaan of u hiervoor een inkooporder hebt gereserveerd. Zo 
weet u precies of u meteen kunt leveren of eerst nog artikelen 
moet bijbestellen.

Bestelt uw klant artikelen die u nog niet in huis hebt, maar wel 
hebt ingekocht? Met de module Orderinkoop kunt u de verkoop-
order van deze klant gemakkelijk koppelen aan uw inkooporder. 
Hebt u de artikelen eenmaal binnen en op de betreffende in-
kooporder geregistreerd, dan wordt uw verkooporder automa-
tisch bijgewerkt en kunt u direct leveren.

Conceptbestellingen
Maak automatisch conceptbestellingen aan voor een verkoopor-
derregel of zelfs voor een hele verkooporder. Gebruik hiervoor 
de gegevens van uw hoofdleverancier en het aantal artikelen in 
backorder. Geef bovendien, als u dit wenst, het aantal te bestel-
len artikelen op bij het aanmaken van de conceptbestelling. Leg 
zo een koppeling tussen de verkooporder of verkooporderregel 
met de inkooporder.

Wilt u inkooporders maken op basis van verkooporders? Inkooporders reserveren voor 
verkooporders? En backorders automatisch bijwerken bij ontvangsten op inkooporders? 

De module Orderinkoop biedt u de functionaliteit.

Voor iedereen die
gebruik wil 
maken van

ordergestuurde 
inkoop.
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Foutloos
Voorkom dubbele invoer en dure fouten tijdens 
het verkoopproces. Neem eenvoudig de klant- en 
artikelgegevens uit uw orderadministratie over 
op uw offertes. Gebruik zo ook altijd de juiste
prijsafspraken.

Complete o� ertehistorie
Houd de volledige historie van het offertepro-
ces bij. Weet zo altijd welke verkopers het beste 
scoren met offertes en welke aanbiedingen vaak 
worden afgewezen. Gebruik deze informatie 
ook om uw verkoopproces beter te stroomlijnen: 
speel sneller in op de reacties van uw klanten en 
grijp tijdig in bij achterblijvende resultaten.

Verkoopinformatiesysteem
Stuur de activiteiten in het offertetraject beter 
aan dankzij de perfecte integratiemogelijkheden 
met de module Verkoopinformatiesysteem. Maak 
eenvoudig van elke offertewijziging automatisch 
een activiteit aan. Zo ziet u direct hoeveel inspan-
ning een offertetraject heeft gekost.

Forse tijdwinst
Bespaar tijd en houd het kwaliteitsniveau van uw 
offertes op peil, doordat ook minder ervaren me-
dewerkers professionele offertes kunnen aanma-
ken. Zo houden uw topverkopers tijd over voor 
belangrijke klantencontacten.

Uw voordeel
Perfecte integratie met Word, waardoor  
u beschikt over uitstekende en 
gebruiksvriendelijke functionaliteit om 
professionele offertes aan te maken.
Automatisch bewaren van offertes volgens  
een vooraf ingestelde bestandsnaam, 
inclusief automatische nummering.
Helder overzicht van alle lopende offertes  
inclusief de status.
Uitgebreide standaardrapportage over  
offertes, waaronder aantal offertes per klant 
en verkoper, offertebedragen per klant en 
verkoper, slagingspercentages per klant en 
verkoper, en afwijzingsredenen per offerte.

Uitbreidingsmodules
O� ertes is een uitbreiding op de module 
Facturering I. U kunt O� ertes uitbreiden met Uit-
gebreide artikelomschrijving, Prijsafspraken I en/
of het Verkoopinformatiesysteem.

Kosten
U investeert € 895,- voor O� ertes.
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