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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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Met de module Verkooporders beschikt u over een compleet 
overzicht van al uw artikelen in backorder. En kunt u, nadat u de 
artikelen hebt ontvangen, de artikelen aan de backorders toewij-
zen. Hiermee houdt u volledig zicht op uw orderproces.

Moet er eerst een aanbetaling op een verkooporder worden ge-
daan? Met de module Verkooporders registreert u deze op een-
voudige wijze in AccountView. Na het verwerken van de verkoop-
factuur wordt het aanbetaalde gedeelte automatisch verrekend. 
Hiermee houdt u grip op uw orderadministratie en optimaliseert 
u uw verkoopproces.

Voorraadcontrole
Tijdens het invoeren van een order con troleert AccountView of 
er voldoende voorraad aanwezig is om de order te kun nen leve-
ren. Indien onvoldoende voorraad aanwezig is, kan de orderregel 
automatisch in zijn geheel of voor een gedeelte in backorder wor-
den geplaatst. Deze orderregel kan worden nageleverd op het 
moment dat er voldoende voorraad aanwezig is.

Wilt u zicht houden op uw verkooporders en uw beschikbare voorraad, zodat u precies weet wat 
bijbesteld en nageleverd moet worden?  Kies dan voor de module Verkooporders.

Voor iedereen die 
een uitgebreide 

orderadministratie  
wil voeren en 

de levering  van 
artikelen wil 

beheren.
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Uw voordeel
Standaardrapportage op twee niveaus  
voor elke combinatie van bovenstaande 
invalshoeken, zoals een overzicht van de 
levertijden per debiteur per magazijn.
Eigen klassementen op basis van  
gerealiseerde omzet per artikelgroep of 
overzichten van de bruto-marge per artikel.
Rapportage over meerdere jaren tegelijk. 

Uitbreidingsmodules
Verkoophistorie II is een uitbreiding op de mo-
dule Verkoophistorie I.

Kosten
U investeert € 595,- voor Verkoophistorie II 
(inclusief Verkoophistorie I).
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