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Met de module Samengestelde artikelen beschikt u over een over-
zichtelijke boomstructuur, waarin u in één oogopslag kunt zien of 
een artikelsamenstelling compleet is. Bovendien kunt u naar wens 
artikelen toevoegen aan vaste artikelsamenstellingen. Eenmalig 
of structureel als aanvulling op uw artikelsamenstellingen.

Werkt u met de module Samengestelde artikelen, dan kunt u 
tegemoet komen aan alle eisen van uw klant. Want in een hand-
omdraai kunt u uw vaste artikelsamenstellingen wijzigen. Voegt u 
een artikel toe aan een artikelsamenstelling? Automatisch wordt 
deze dan gerelateerd aan het hoofdartikel.

Flexibele orderinvoer
Pas uw standaardconfi guratie in een handomdraai aan de wen-
sen van uw klant aan. Reken daarbij op de volledige handha-
ving van alle onderlinge relaties. Bestaat een keuken bijvoorbeeld 
uit vier onderkasten, twee bovenkastjes en een oven? Voeg dan 
eenvoudig twee handgrepen aan de samenstelling van de kastjes 
toe. Verdubbelt u het aantal bovenkastjes, dan worden ook de 
samenstellende onderdelen daarvan (planken, deurtje) verdub-
beld, inclusief de extra handgreep. Verhoogt u de prijs van een 
deurtje, dan wordt dit in alle kastjes doorgevoerd. Maak zo in 

Verkoopt u complexe combinaties van losse artikelen?
Kies dan voor de praktische module Samengestelde artikelen.

Voor iedereen die
combinaties van

artikelen 
verkoopt en het 

factureringsproces
wil versnellen en

foutloos wil 
leveren.
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Kostprijzen wijzigen
Bereken de kostprijs van de samengestelde ar-
tikelen op basis van de kostprijs van de onder-
delen. Wijzig de waarde van de samengestelde 
artikelen niet handmatig, maar via een herwaar-
dering. Druk snel een rapport af waarop per sa-
mengesteld artikel de kostprijs wordt berekend 
en met de actuele kostprijs wordt vergeleken, 
inclusief de toegevoegde waarde.

Productie op voorraad
Verwerk uw productiebehoefte in productie-
formules op basis van de voorraad. Voer deze 
productieformules in de stamgegevens van de 
te produceren artikelen in. Genereer zo automa-
tisch concept-productieorders.

Ordergestuurd produceren
Maak concept-productieorders aan met formules 
op basis van verkooporders als u volledig produ-
ceert op bestelling. Of doe dit handmatig. Zie op 
de tekortenlijst welke samengestelde artikelen 
u nog moet produceren en welke onderdelen u 
moet bestellen.

Uw voordeel
Volledig overzicht over het productieproces. 
Automatisch bijwerken van zowel de  
voorraadadministratie als de fi nanciële 
administratie bij de assemblage van 
eindproducten.
Complete kostprijsberekeningen en  
productie-adviezen. 
Flexibel assemblageplanningen aanmaken,  
zowel automatisch als handmatig.
Tekortenlijst op basis van concept- 
productieorders.

Uitbreidingsmodules
Productiestuklijsten is een uitbreiding op de mo-
dule Voorraad.

Kosten
U investeert € 895,- voor Productiestuklijsten.
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Wilt u uw buitenlandse klanten en leveranciers in hun eigen taal 
aanschrijven? En wilt u voor groothandels andere artikelomschrij-
vingen hanteren dan voor detaillisten? Met Uitgebreide artikel-
omschrijving maakt u een onbeperkt aantal artikelomschrijvingen 
aan, die u eenvoudig koppelt aan groepen klanten en leveranciers. 
Automatisch krijgt iedereen een artikelomschrijving op maat!

In elke taal
Verstuur uw facturen en doe uw inkopen automatisch in elke ge-
wenste taal. Zorg zo dat niet alleen de factuur in de taal van uw 
klant is, maar ook de artikelomschrijvingen.

Doelgroepgericht
Breng onderscheid aan tussen verschillende doelgroepen. Han-
teer zo aparte en korte omschrijvingen voor intern gebruik (SLZ 
HIKE 200x60 1200 SYN -10). En gebruik (onbeperkt) lange om-
schrijvingen voor extern gebruik (Slaapzak HIKE, 200x60cm. Syn-
thetisch, 1200 gram. Geschikt voor gebruik tot -10°C. Professio-
nele slaapzak voor elke beurs).

Wilt u uw artikelen een gedetailleerde artikelomschrijving meegeven? En wilt u uw buitenlandse 
klanten en leveranciers in hun eigen taal aanschrijven? Met de module Uitgebreide 

artikelomschrijving maakt u elke gewenste artikelomschrijving.

Voor iedereen die 
in elke gewenste 

taal duidelijke en 
volledige artikel–
omschrijvingen 
wil bieden aan 
verschillende 
doelgroepen.
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uw verkooporder onderscheid tussen het aantal 
dat wordt verkocht, en het aantal onderdelen dat 
voor de samenstelling in de verkooporder geldt.

Overzichtelijke boomstructuur
Gebruik de overzichtelijke boomstructuur, waarin 
u uw hoofdartikelen en onderdelen met de muis 
kunt slepen en rangschikken. Voer zo op een ef-
fi ciënte en overzichtelijke wijze eenvoudige, maar 
ook complexe combinaties in met meerdere arti-
kelsamenstellingen op meerdere niveaus binnen 
een samenstelling.

Exploderen
Voer de artikelcode van het hoofdartikel in en 
AccountView maakt automatisch verkooporder-
regels aan. Vind daarbij direct alle onderdelen 
geëxplodeerd terug in uw Verkoopfactuur/-
order. Druk bovendien het samengestelde arti-
kel af op de verkooporder, pakbon, paklijst en 
factuur, waarbij u zelf kunt kiezen of de gehele 
orderinformatie wordt afgedrukt of alleen het 
hoofdartikel.

Uw voordeel
Unieke fl exibiliteit doordat u aan vaste  
artikelsamenstellingen eenmalig onderdelen 
kunt toevoegen.
Volledig inzicht doordat de onderdelen van  
uw samengestelde artikelen in een aparte 
kleur op de verkooporder staan, waardoor u 
direct het resultaat van de verkooporder op 
onderdeelniveau terugziet.
Eenvoudig beheer omdat in één overzicht  
het hoofdartikel en de onderdelen, inclusief 
de verhoudingen, worden weergegeven.
Tijdwinst doordat u aan de hand van  
voorbeeldconfi guraties snel verkooporders 
kunt invoeren.
Uitgebreide standaardrapportage van  
uw artikelsamenstellingen, waaronder 
explosielijst, implosielijst, kostprijs en 
stuklijst.

Uitbreidingsmodules
Samengestelde artikelen is een uitbreiding op de 
module Facturering I.

Kosten
U investeert € 795,- voor Samengestelde
artikelen.
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