
w

HanDeL

Software GroepAccount

 Account Software B.V.

   Veenendaal

   Schiphol-Rijk

   Eindhoven

   Zwolle

   De Goorn

finanCieeL
reLatiebeHeer
HanDeL & LoGistieK
ProJeCten & uren
aCCountanCY

ACCOUNT SOFTWARE GROEP
Postbus 1091
3900 BB  Veenendaal

www.accountsoftware.nl
sales@accountsoftware.nl

versie 06-2013

verkoophistorie i
 accountview

business software

 s t B



aCCountView Voor winDows HanDeL

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.
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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.
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Wilt u nagaan welke 
combinaties van fac-
toren verantwoorde-
lijk zijn voor een stij-
ging van uw omzet? 
Een daling van uw 
brutomarge? Of een 
grotere gemiddelde 
levertijd? De module 
Verkoophistorie II 
geeft u het antwoord 
dankzij de uitgebrei-
de rapportages over 
uw omzet, brutomar-
ge en leveringen. Op 
meerdere niveaus en 
vanuit diverse invalshoeken!

Beter voorspellen
Ga verder dan het bepalen van de omzetgegevens op basis van 
artikelen en debiteuren. Splits uw omzet per periode uit, waar-
door u seizoensgebonden verkopen beter kunt voorspellen.

Brutomarge-overzichten
Gebruik brutomarge-overzichten om na te gaan op welke arti-
kelen u de grootste of juist de kleinste marge behaalt. Druk bo-
vendien leveringsoverzichten af om te controleren wat de gemid-
delde levertijd per debiteur per artikel is en hoeveel leveringen er 
zijn geweest.

Twee invalshoeken
Bekijk rapporten over omzet, brutomarge en leveringen vanuit 
twee invalshoeken. Roep zo een rapport op van uw omzet per 
verkoper per periode en u ziet direct of verkopers in een bepaalde 
periode beter of slechter presteerden.

Wilt u een beter inzicht in de factoren die verantwoordelijk zijn voor de stijging van 
uw omzet? Of een daling van uw brutomarge of een grotere gemiddelde levertijd? 

De module Verkoophistorie II hee�  het antwoord.

Voor iedereen 
die een

oplossing zoekt 
om verkopen
te beheersen, 
te sturen en
te plannen.
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Uw voordeel
Uitgebreide standaardrapportage – zowel  
samengevat als gedetailleerd – voor 
omzet per artikel, artikelgroep, debiteur, 
debiteurgroep en kostenplaats.
Grote fl exibiliteit omdat u uw planning in  
de loop van het jaar kunt bijsturen en u uw 
verkoopbeleid zonodig kunt wijzigen.
Uitgebreide selectiemogelijkheden op basis  
waarvan u elk gewenst rapportage kunt 
opstellen.

Uitbreidingsmodules
Verkoophistorie I is een uitbreiding op de module 
Facturering I.

Kosten
U investeert € 250,- voor Verkoophistorie I.
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