MODULES HANDEL EN LOGISTIEK
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Wilt u inkooporders maken op basis van verkooporders? Inkooporders
reserveren voor verkooporders? En backorders automatisch bijwerken
bij ontvangsten op inkooporders? De module Orderinkoop biedt u de
functionaliteit.

voor wie

Voor iedereen die
gebruik wil maken van
ordergestuurde inkoop.

Met de module Orderinkoop kunt u direct vanuit uw verkooporder nagaan of u hiervoor
een inkooporder hebt gereserveerd. Zo weet u precies of u meteen kunt leveren of
eerst nog artikelen moet bijbestellen.

op de modules
* Uitbreiding
Verkooporders, Inkoop II,
Voorraad en Facturering I.

Conceptbestellingen

Lagere voorraadkosten

Maak automatisch conceptbestellingen
aan voor een verkooporderregel of zelfs
voor een hele verkooporder. Gebruik
hiervoor de gegevens van uw hoofd
leverancier en het aantal artikelen in
backorder. Geef bovendien, als u dit
wenst, het aantal te bestellen artikelen
op bij het aanmaken van de concept
bestelling. Leg zo een koppeling tussen
de verkooporder of verkooporderregel
met de inkooporder.

Beperk uw voorraad tot een absoluut
minimum. Bestel pas als u verkoopt
of als de voorraad onvoldoende is.
Combineer bovendien inkopen op basis
van bestelformules met orderinkoop.

1
ORDERINKOOP

2

Uw voordeel

Goed geïnformeerd
doordat u altijd weet voor
welke verkooporder een
inkooporder bestemd is.
Grote flexibiliteit in het
reserveren en ontkoppelen
van verkooporders aan
inkooporders.

Bestelt uw klant artikelen die u nog niet in huis hebt, maar wel hebt ingekocht? Met de
module Orderinkoop kunt u de verkooporder van deze klant gemakkelijk koppelen aan
uw inkooporder. Hebt u de artikelen eenmaal binnen en op de betreffende inkooporder
geregistreerd, dan wordt uw verkooporder automatisch bijgewerkt en kunt u direct leveren.

Tweerichtingsverkeer

Maak gebruik van het tweerichtings
verkeer tussen verkoop en inkoop.
Laat AccountView tijdens het registreren
van ontvangsten op inkooporders de
bijbehorende verkooporders bijwerken.
Of verdeel uw ontvangsten over de
backorders aan de hand van zelf ingestelde
prioriteiten, waarbij u bijvoorbeeld
voorrang kunt geven aan spoedorders.
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Compleet overzicht van
de geplande bestellingen en
leveringen dankzij de flexibele
standaardrapporten, waaronder overzichten van gereserveerde orders, levertijden
gereserveerde orders, te
verdelen ontvangsten en
vrije inkooporders.

