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voorraad

Wilt u weten wat u op voorraad hebt? Wat er nog in bestelling staat? En 
wie wat in backorder heeft staan? Vertrouw dan op de module Voorraad.

voor wie
Voor iedereen die een  
beter voorraadbeheer op 
basis van automatische  
voorraadregistratie wenst. 

volledige integratie
Profiteer van de volledige integratie  
van uw voorraadadministratie met uw 
financiële boekhouding en handels-
administratie. Laat AccountView zo  
de artikelmutaties die u invoert op 
inkooporders en verkooporders  
automatisch verwerken in zowel  
uw voorraadadministratie, als uw  
financiële administratie.

helder overzicht
Gebruik het venster Artikelen voor een 
duidelijk overzicht van uw goederen-
stroom en voorraden. Vraag ook  
gedetailleerde voorraadgegevens op  
van uw artikelen vanuit een groot aantal 
plaatsen in AccountView. Zie zo voor  
elk artikel hoeveel in backorder staat, 
hoeveel is besteld en hoeveel in productie 
is. Plan op deze manier nog beter uw 
inkopen en baseer ze bovendien op  
harde cijfers. 

Wilt u op elk moment inzicht in uw voorraden? Met de module Voorraad vindt u al uw  
artikelinformatie in overzichtelijke vensters. Gedetailleerd en realtime. Zo weet u precies 
welke artikelen in backorder staan, hoeveel is besteld en hoeveel in productie is. 
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uw voordeel
 Optimaal voorraadbeheer 

op basis van volautomatische 
voorraadregistratie, zowel in 
aantallen als in waarde. 

 Uitgebreide standaard-
rapportage, waaronder over-
zichten van Te herwaarderen 
voorraad, Verwerkte  
voorraden, Voorraadaantallen, 
Voorraadherwaarderingen, 
Voorraadoverzicht en 
Voorraadwaardering.

 Inzichtelijk vensters met 
artikelinformatie waarmee  
u altijd inzicht hebt in uw 
voorraden.

 Flexibel verhogen of  
verlagen van vaste verreken-
prijzen voor groepen artikelen 
met een percentage of  
een vast bedrag, inclusief 
afronden en corrigeren  
voor psychologische prijzen. 

Flexibele 
voorraadwaarderingen
Gebruik een vaste verrekenprijs (VVP) 
voor het registreren van de waarde van 
uw voorraad. Of pas de VVP per artikel 
aan met afzonderlijke opties en journali-
seer de herwaardering. 

Hebt u te maken met prijswijzigingen of inflatiecorrecties? Met de module Voorraad  
voert u deze wijzigingen razendsnel door. Want u kunt prijzen eenvoudig voor meerdere 
artikelen tegelijk verhogen of verlagen met een percentage of vast bedrag. U kunt zelfs de 
gewijzigde prijzen nog automatisch afronden en corrigeren voor psychologische prijzen.

voorraad




