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aCCountView Voor winDows HanDeL

Wilt u nagaan welke combinaties van factoren verantwoordelijk 
zijn voor een stijging van uw magazijnoverboekingen? Een groter 
aantal herwaarderingen? Of een stijging van breuk in uw ma-
gazijn? Met de module Voorraadhistorie II weet u precies welke 
combinaties van factoren invloed hebben op uw voorraad. U kunt 
zo nog effi ciënter uw voorraden beheren!

Beter voorspellen
Splits uw voorraadmutaties per periode uit, waardoor u seizoens-
gebonden mutaties beter kunt voorspellen. Ga zo precies na wel-
ke medewerkers het afgelopen jaar de minste voorraadmutaties 
voor breuk hebben ingevoerd. Of welke magazijnen het kleinste 
aantal magazijnoverboekingen hadden.

Meer dan één niveau
Profi teer naast het eerste niveau ook van een tweede ni-
veau voor al uw rapporten. Bekijk zo uw voorraadgege-
vens vanuit twee invalshoeken. Gebruik bijvoorbeeld het 
rapport Voorraadmutaties per medewerker per periode 
om te bekijken of medewerkers in een bepaalde periode 
meer of minder mutaties invoerden.

Uw voordeel
Standaardrapportage op één niveau voor voorraadmutaties,  
herwaardering, beginvoorraad, magazijnoverboekingen 
(Magazijnlocaties) en assemblage (Productiestuklijsten) per 
artikel(groep), kostenplaats, voorraadbladzijde, document-/
factuurnummer, medewerker, magazijn(locatie), periode, 
transactiecode/productieordernummer. 
Standaardrapportage op twee niveaus voor willekeurige  
combinaties van bovenstaande invalshoeken.
Rapportage over meerdere jaren tegelijk. 

Uitbreidingsmodules
Voorraadhistorie II is een uitbreiding op de module Voorraadhistorie I.

Kosten
U investeert € 895,- voor Voorraadhistorie II 
(inclusief Voorraadhistorie I).

Bent u op zoek naar krachtig gereedschap om uw voorraad te beheersen, te sturen en te plannen? 
Vertrouw dan op de module Voorraadhistorie II.

Voor iedereen die
op elk moment 

zicht en controle 
wil hebben op 

zijn voorraden.
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