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Wilt u uw klant informeren over alternatieve artikelen op zijn 
bestelling? Of juist over luxere varianten? Met de module Ver-
koopadvisering kunt u deze artikelrelaties eenvoudig vastleggen. 
Leg zo artikelrelaties vast als een alternatief artikel, bonusartikel, 
verplichte combinaties, uitsluitingen en ook cross- en up-sellings-
artikelen.

Hebt u alle artikelrelaties met de module Verkoopadvisering vast-
gelegd? Dan wordt iedereen daarover automatisch geïnformeerd 
tijdens het invoeren van offertes en verkooporders. Op deze ma-
nier heeft iedereen direct alle relevante artikelinformatie bij de 
hand en worden altijd de juiste artikelcombinaties aan uw klanten 
uitgeleverd.

Interactieve ondersteuning
Geef per artikelrelatie aan of tijdens de invoer van offertes en ver-
kooporders een melding moet verschijnen van de up- en cross-
sellingsmogelijkheden én artikelafhankelijkheden. Heb zo direct 
alle relevante informatie van een artikel bij de hand, waardoor 
u uw klant altijd een juiste en aantrekkelijke aanbieding doet. 
Wijs uw klanten bijvoorbeeld altijd op de luxere variant van uw 
productaanbod.

Wilt u inzicht in verplichte of juist verboden productcombinaties om verkeerde orders uit te 
sluiten? Kies dan voor de module Verkoopadvisering die van elke verkoper een expert maakt!

Voor iedereen 
die de 

nauwkeurigheid 
van o� ertes en 

verkooporders én 
de productiviteit 
van verkopers wil 

verhogen.
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Uw voordeel
Artikelomschrijvingen koppelen aan  
groepen klanten en leveranciers, waardoor 
artikelomschrijvingen in de taal van de 
klant of leverancier op de verschillende 
formulieren worden getoond.
Artikelomschrijvingen met onbeperkte  
lengte. 
Standaardrapportage waaronder  
artikelomschrijvingen per doelgroep en 
artikelomschrijvingen per artikel.

Uitbreidingsmodules
Uitgebreide artikelomschrijving is een uitbreiding 
op de module Facturering I, Inkoop I of Voor-
raad.

Kosten
U investeert € 450,- voor Uitgebreide 
artikelomschrijving.
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Wilt u uw omzet over een bepaalde week analyseren? Of wilt u 
uw omzet per artikelgroep of per artikel per debiteur grafi sch 
weergeven? Met de module Verkoopanalyse kunt uw omzet en 
uw artikel-, magazijn- en prijsinformatie tot in detail analyseren. 
Zowel in overzichtelijke kruistabellen, als mooie grafi eken. U hebt 
optimaal inzicht in uw verkopen!

Kruistabel
Gebruik overzichte-
lijke kruistabellen, 
waarin horizontaal 
en verticaal de va-
riabelen worden 
uitgezet die u wilt 
analyseren. Zo is 
de omzet per arti-
kel per periode in 
standaardvorm een 
lange lijst informa-
tie, maar als kruista-
bel is het een A4-tje 
dat leest als een 
grafi ek.

Exporteren naar excel
Exporteer kruistabellen rechtstreeks naar Excel nadat u in Ac-
countView uw informatie hebt geanalyseerd en voor bewerkt. 
Gebruik de functionaliteit en grafi sche presentatiemogelijkheden 
van Excel om bijvoorbeeld uw eigen analyses uit te voeren, ta-
bellen verder te bewerken en driedimensionale grafi eken op te 
stellen.

Wilt u in één oogopslag zien wat de omzet is op uw artikelgroepen per week? Wat de omzet is per 
debiteur per artikel per kwartaal? De omzet per artikel per dag? En wilt u uw tabellen gra� sch 

weergeven in Excel? Vertrouw dan op de krachtige module Verkoopanalyse.

Voor iedereen die
functionaliteit 

zoekt voor
gedetailleerde 

analyses
en � aaie 

presentaties 
van de 

verkoopresultaten.

s t B

Artikelrelaties bijhouden
Gebruik meerdere sets van artikelrelaties naast 
elkaar. Zet deze in als er bijvoorbeeld sprake is 
van verschillende klantprofi elen, verschillende 
versies van dezelfde artikelen of verschillende 
soorten artikelen/orders.

Artikelrelaties vastleggen
Leg de verschillende artikelrelaties vast als een al-
ternatief artikel, bonusartikel, verplichte combi-
naties, uitsluitingen en ook cross- en up-sellings-
artikelen. Gebruik de mogelijkheid om artikelen 
altijd te verplichten of juist altijd uit te sluiten. 
Profi teer van het feit dat een artikelrelatie zowel 
voor artikelen onderling als tussen een artikel en 
een artikelgroep kan gelden.

Beheer en rapportage
Houd controle op uw verschillende artikelen en 
de onderlinge artikelrelaties. Gebruik hiervoor 
het overzichtelijke venster met artikelrelaties, 
waarbinnen u fl exibel kunt werken met eigen 
selecties en sorteringen. Maak ook gebruik van 
de uitgebreide rapportagemogelijkheden, waar-
mee u vanuit verschillende invalshoeken naar uw 
artikelbestand kunt kijken. Profi teer bovendien 
van het gemak waarmee u een artikelrelatie kunt 
verwijderen en toevoegen.

Uw voordeel
Minder fouten doordat u alle artikelrelaties  
kunt vastleggen en daarover automatisch 
wordt geïnformeerd bij de offerte- en 
orderinvoer.
Automatisch alle verkoopadviezen in  
uw verkooporders als u uw offertes in 
verkooporders omzet.
Optimale klantenservice omdat u uw klant  
altijd een alternatief product kunt aanbieden 
als een artikel niet op voorraad is.
Perfecte verkoopondersteuning als u werkt  
met productcombinaties, bonusartikelen en 
alternatieve artikelen.

Uitbreidingsmodules
Verkoopadvisering is een uitbreiding op de mo-
dule Facturering I.

Kosten
U investeert € 495,- voor Verkoopadvisering.
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