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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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Geeft u uw klanten een kwantumkorting bij een bestel-
ling van meer dan 5 artikelen? Met de module Prijsaf-
spraken I legt u al uw speciale prijzen en kortingsregelingen vast 
in de vorm van prijslijsten en staffels, zowel voor uw leveranciers 
als voor uw klanten. Voert u een order in? AccountView past au-
tomatisch de juiste prijs toe. U hoeft niets te doen! 

Werkt u met de module Prijsafspraken I, dan kunt u op elk mo-
ment en vanuit vrijwel alle vensters prijs- en staffelinformatie 
opvragen. Zo ziet u tijdens het invoeren van een order meteen 
of een grotere bestelling u een hogere marge oplevert. Kortom, 
AccountView biedt u de functionaliteit en u profi teert van het 
prijsvoordeel.

De juiste prijs
Leg afspraken met uw leveranciers vast, zodat u tijdens de in-
voer van inkooporders snel kunt nagaan of een grotere order een 
betere prijs oplevert. Leg ook speciale regelingen vast met uw 
grootste afnemers en laat AccountView deze automatisch toe-
passen tijdens het invoeren van verkooporders. Zo werkt u altijd 
met de juiste prijzen.

Hanteert uw leverancier kwantumkortingen of raba� en voor uw artikelen? Gee�  u sommige 
klanten een speciale korting? Of gebruikt u sta� els per artikel of prijslijsten per artikelgroep? 

Werk dan met de module Prijsafspraken I.

Voor iedereen die 
speciale prijzen en 
kortingsregelingen

wil toepassen.
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Lagere voorraadkosten
Beperk uw voorraad tot een absoluut minimum. 
Bestel pas als u verkoopt of als de voorraad on-
voldoende is. Combineer bovendien inkopen op 
basis van bestelformules met orderinkoop.

Tweerichtingsverkeer
Maak gebruik van het tweerichtingsverkeer tus-
sen verkoop en inkoop. Laat AccountView tijdens 
het registreren van ontvangsten op inkooporders 
de bijbehorende verkooporders bijwerken. Of 
verdeel uw ontvangsten over de backorders aan 
de hand van zelf ingestelde prioriteiten, waarbij 
u bijvoorbeeld voorrang kunt geven aan spoe-
dorders.

Uw voordeel
Goed geïnformeerd doordat u altijd weet  
voor welke verkooporder een inkooporder 
bestemd is.
Grote fl exibiliteit in het reserveren en  
ontkoppelen van verkooporders aan 
inkooporders.
Compleet overzicht van de geplande  
bestellingen en leveringen dankzij de 
fl exibele standaardrapporten, waaronder 
overzichten van gereserveerde orders, 
levertijden gereserveerde orders, te verdelen 
ontvangsten en vrije inkooporders.

Uitbreidingsmodules
Orderinkoop is een uitbreiding op de modules 
Inkoop II, Verkooporders en Voorraad.

Kosten
U investeert € 595,- voor Orderinkoop.
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