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MODULES HANDEL EN LOGISTIEK

goederenuitgiFte

Wordt het rapen van uw orders bemoeilijkt doordat goederen intern 
regelmatig naar andere locaties worden verplaatst? Wilt u goederen op 
bepaalde magazijnlocaties kunnen blokkeren voor het rapen van orders? 
Met de module Goederenuitgifte stroomlijnt u de leveringen uit uw magazijn.

voor wie
Voor iedereen die zijn maga
zijn op orde wil houden en 
daarmee het rapen en ver
zenden van verkooporders 
wil optimaliseren. 

uw voordeel
 Ondersteuning van uw  

volledige proces van rapen 
en verzenden van verkoop
orders. 

 Nooit meer misgrijpen op 
het moment dat goederen 
naar een andere locatie zijn 
verplaatst. 

 Flexibel omgaan met de 
uitgifte van uw artikelen, 
omdat u pas bij de daadwer
kelijke uitlevering bepaalt uit 
welke magazijnlocatie u de 
artikelen gaat leveren. 

 Alle functionaliteit voor 
het ‘orderpicken’ en het 
terugmelden van verzamelde 
artikelen.

gericht oP de Praktijk
Sluit de processen rondom de reservering 
en uitlevering van uw artikelen beter bij 
uw handelspraktijk aan, zodat de admini
stratie van uw artikeluitgifte efficiënter 
verloopt. Houdt zo het overzicht op de 
artikelen die u uit het magazijn moet 
halen om één of meerdere verkoop
orders uit te leveren.

Pakstrategie
Laat AccountView de magazijnlocatie 
bepalen, die uiteindelijk wordt gebruikt. 

Stel door middel van een pakstrategie  
in hoe deze keuze wordt gemaakt. Maak 
hiervoor uw keuze uit twee pakstrategieën 
die AccountView u standaard biedt. 
Schakel uw AccountViewleverancier  
in voor extra pakstrategieën.

magazijnlocaties blokkeren
Blokkeer eenvoudig bepaalde magazijn
locaties – bijvoorbeeld de voorraad  
in uw showroom – zodat deze bij  
de artikeluitgifte automatisch buiten 
beschouwing worden gelaten.

Met de module Goederenuitgifte pakt uw magazijnmedewerker op basis van de paklijst de 
juiste aantallen, en geeft hij u de locaties door waar de goederen zijn gepakt. Zo traceert 
u of de goederen op de juiste locatie hebben gelegen. 

business

* Uitbreiding op de  
modules Verkooporders  
en Magazijnlocaties.




