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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.
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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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Uw voordeel
Optimaal inzicht doordat u beschikt  
over uitgebreide standaardrapporten, 
overzichtelijke kruistabellen, fl exibele 
rapportageperiodes en representatieve 
uitvoer.
Goede exportmogelijkheden naar  
standaardsoftware, zoals Excel, voor fraaie 
grafi sche presentaties.
Optimaal inzicht in uw verkopen, waardoor  
u kosten in het inkooptraject kunt besparen 
en u de planning voor uw verkooptraject 
kunt verbeteren.

Uitbreidingsmodules
Verkoopanalyse is een uitbreiding op de module 
Facturering I.

Kosten
U investeert € 350,- voor Verkoopanalyse.

s t B

Wilt u op elk mo-
ment inzicht in uw 
omzet? Ook over 
meerdere jaren? De 
module Verkoophis-
torie I biedt u inzicht 
in uw omzetgege-
vens, waardoor u 
in staat bent een 
optimaal verkoop-
beleid te bepalen en 
alert te reageren op 
nieuwe ontwikke-
lingen.

Informatie voor de toekomst
Gebruik de omzetgegevens om uw verkoopbeleid te bepalen. 
Bouw zo voort op artikelen waarmee u een goede omzet reali-
seert. Of reduceer de inkoop als de omzet van een bepaald artikel 
stagneert.

Uitgebreide rapporten
Baseer uw rapporten op maar liefst 250 kenmerken voor een se-
lectie van uw artikelen. Gebruik deze selectie vervolgens voor al 
uw rapporten. Maak zo snel een rapport van de omzet per artikel 
voor artikelen met een kortingspercentage van 10%.

Grondige analyses
Analyseer per klant welke artikelen en diensten zij tegen welke 
condities hebben afgenomen. Stel bijvoorbeeld een overzicht op 
van de vijf slechtst verkopende artikelgroepen.

Voor iedereen die 
inzicht

wenst in de 
verkoopresultaten
van het verleden 

en heden
om zodoende een 

optimaal
verkoopbeleid 

voor de
toekomst te 

bepalen.
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Wilt u een beter inzicht in uw omzet, ook over meerdere jaren? Met de
module Verkoophistorie I kunt u op elk moment nagaan hoe uw omzet is
opgebouwd, waardoor u sneller kunt inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

verkoopHistorie i


