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Wilt u zicht hebben op de mutaties per artikel? Kies dan voor de  
handige module Artikelkaarten.

Voor wie
Voor iedereen die meer 
inzicht wil hebben in de  
artikelmutaties. 

historisch oVerzicht 
Raadpleeg historische artikelmutaties 
snel op het scherm en druk ze af. Zie  
in één overzicht alle artikelmutaties op 
chronologische volgorde gesorteerd en 
gepresenteerd op mutatietype. Zo weet 
u per artikel precies wat verkocht is  
en wanneer, wat de beginvoorraad was 
en welke herwaarderingen hebben 
plaatsgevonden.

mUtatietypen
Bepaal welke mutatietypen (Verkoop, 
Inkoop of Voorraad) moeten worden 
getoond op uw rapporten en hoe de 
mutaties moeten worden gesorteerd. 
Kies voor sorteringen op artikelcode en 
op dagboekbladzijde, en de mutatietypen 
worden onderverdeeld naar verkoop, 
inkoop en voorraadartikelen.

Wilt u per artikel nagaan wat u hebt verkocht en wanneer? Of wilt u weten wat  
uw beginvoorraad was? En welke herwaarderingen hebben plaatsgevonden?  
De module Artikelkaarten biedt u historische overzichten van de mutaties per artikel.  
Op chronologische volgorde en gesorteerd op mutatietype. U ziet niets over het hoofd.

* Uitbreiding op de  
modules Facturering I, 
Inkoop I of Voorraad.
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Uw Voordeel
 Gedetailleerd inzicht in 

uw artikelmutaties doordat  
u historische artikelmutaties 
snel kunt raadplegen en 
afdrukken.

 Flexibele selectie
mogelijkheden binnen de 
artikelmutaties, waardoor  
u bijvoorbeeld snel alle leve
ringen van een geselecteerd 
artikel voor een bepaalde 
klant op kunt roepen.

 Verschillende typen  
mutaties, waaronder  
verkopen, inkopen, voor
raadmutaties, assemblage, 
voorraadherwaarderingen, 
magazijnoverboekingen,  
ontvangsten en leveringen.

Wilt u uw artikelmutaties afdrukken in een rapport? Geen probleem. Met de module 
Artikelkaarten bepaalt u welke mutatietypen moeten worden getoond op uw rapport en 
hoe de mutaties moeten worden gesorteerd. Ook kunt u zelf bepalen of u een rapport 
wilt van meerdere artikelen of artikelgroepen. Zo kunt u zeer gedetailleerde overzichten 
van uw artikelmutaties opstellen en uitdraaien.

snel opzoeken
Laat AccountView van elke artikelmutatie 
een regel aanmaken op de artikelkaart. 
Gebruik de informatie op de kaart – 
zoals het dagboek, de periode, de  
debiteur of crediteur en het order
nummer – om snel de inkoop of  
verkooporder op te zoeken. Ga zo  
eenvoudig de oorsprong van artikel
mutaties na.

gedetailleerde 
artikelkaart
Gebruik de artikelkaart voor een  
gedetailleerd overzicht van al uw  
artikelmutaties.

eigen rapporten
Druk overzichten af van meerdere arti
kelen of artikelgroepen, op volgorde van 
artikelcode, document/factuurnummer 
of dagboekbladzijde.

artikelkaarten




