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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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Met de module Productiestuklijsten hebt u optimaal inzicht in en 
perfecte controle op uw productieproces. Zo kunt u een produc-
tieorder gedeeltelijk gereedmelden, zodat u direct zicht hebt op 
wat geassembleerd is en wat nog gepland staat voor productie.

Met de module Productiestuklijsten kunt u direct vanuit uw pro-
ductieorder de marge op een samengesteld artikel opvragen. Dat 
is het gebruiksgemak van AccountView!

Volledig overzicht
Houd overzicht over uw productieproces. Laat AccountView uw 
voorraadadministratie en fi nanciële administratie bij de productie 
van eindproducten automatisch bijwerken. Reserveer bovendien 
in uw voorraadadministratie de onderdelen voor een eindpro-
duct. En zet eindproducten in onderhandenwerk, zodat u zicht 
hebt op de voorgenomen productie.

Productieformules
Maak concept-productieorders aan op basis van productieformu-
les, of voer deze handmatig in. Werk met productieformules om 
het aantal te produceren eenheden op grond van uw voorraad-
aantallen te bepalen. Pas productieformules bovendien eenvou-
dig aan uw eigen bedrijfsvoering aan.

Verzorgt u zelf de assemblage van artikelen? En wilt u administratieve
a� andeling automatiseren? Reken dan op de module Productiestuklijsten.

Voor iedereen 
die zelf de 

voorraadgestuurde
productie geheel of

gedeeltelijk voor 
zijn rekening wil 

nemen.
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Speciale gevallen
Handel prijsstunts automatisch af, en leg kwan-
tumkortingen en rabatten gemakkelijk vast. Voer 
zo staffels in voor een actieweek, inclusief be-
kendmakingsdatum, en AccountView past ze 
automatisch toe. Maak gebruik van korting òp 
korting. Mis nooit meer inkoopkortingen en 
voorkom misverstanden als gevolg van een ver-
geten actieprijs.

Sta� els
Leg al uw prijsafspraken, kortings- en toeslagre-
gelingen vast in de vorm van prijslijsten en staf-
fels, zowel voor inkoop- als verkoopregelingen. 
Laat AccountView ze vervolgens automatisch 
toepassen tijdens het invoeren van orders. Han-
teer per order een andere prijslijst en pas zo uw 
prijsstructuren nog fl exibeler toe.

Alles bij de hand
Vraag vanuit de overzichtsvensters alle prijsinfor-
matie inclusief staffels op. Dit is handig als u veel 
telefonische prijsonderhandelingen voert.

Prioriteiten
Profi teer van de automatische prioriteitsstructuur 
waarmee u rekening kunt houden met uitzonde-
ringen. Laat AccountView prioriteit geven aan de 
meest specifi eke staffel.

Uw voordeel
Inkoop- en verkoopstaffels op basis van  
absolute prijzen, kortingspercentages, 
toeslagpercentages, kortingsbedragen en 
toeslagbedragen.
Inkoop- en verkoopstaffels met onbeperkt  
aantal staffelregels per staffel, begin- en 
einddatum, bekendmakingsdatum, vreemde 
valuta en blokkering.
Prijslijsten en staffels invoeren, wijzigen  
en opvragen vanuit alle belangrijke 
overzichtsvensters.
Inkoop- en verkoopstaffels per prijslijst en  
artikelgroep, per debiteur of crediteur en 
artikelgroep, per prijslijst en artikel, en per 
debiteur of crediteur en artikel.
Complexe prijsstructuren vastleggen, zoals  
korting òp korting.
Minder fouten en beter inzicht in  
kortingsmogelijkheden.

Uitbreidingsmodules
U kunt Prijsafspraken I uitbreiden met de mo-
dule Uitgebreide vreemde valuta. Prijsafspraken I 
is een uitbreiding op de module Facturering I of 
Inkoop I.

Kosten
U investeert € 595,- voor Prijsafspraken I.
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