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Om aan de veranderende eisen van de markt te 
blijven voldoen en bovendien concurrerend te zijn, 
is het zaak uw bedrijfsvoering zowel flexibel als  
efficiënt te maken. Verouderde en niet samenwer
kende systemen vormen hiervoor een belemmering. 
de inzet van de juiste bedrijfssoftware maakt het 
gemakkelijker om uw bedrijfsvoering te optimalise
ren. Zo kunt u sneller en beter aan de eisen van uw  
klanten voldoen, tijd en kosten besparen door effi
ciënter te werken en processen te automatiseren, 
scherper inkopen, uw orderproces optimaliseren en 
uw liquiditeitspositie verbeteren. accountView 
biedt volledig geïntegreerde oplossingen, specifiek 
voor de groothandel.
de groothandelssector is altijd een belangrijke doel
groep geweest voor accountView. Wij hebben de 
ontwikkelingen in uw branche van nabij gevolgd en 
zijn meegegroeid met de veranderende omstandig
heden. daardoor bieden wij een uitstekende han
delsoplossing die volledig is geïntegreerd met de  
f inanciële administratie. in combinatie met de  
expertise en brancheoplossingen van ons gecertifi
ceerde partnerkanaal, maakt dit accountView een 
serieuze gesprekspartner voor uw branche. al ruim 

duizend groothandelsorganisaties hebben hun  
bedrijfsvoering volledig geautomatiseerd met 
accountView.

EffiCiënt VoorraadBEhEEr –  
handhaVinG SErViCEGraad
Voor u als ondernemer wordt het steeds belangrij
ker om volledig inzicht te hebben in uw actuele 
voorraadstanden. Om u te blijven onderscheiden 
van uw concurrenten is het nakomen van de door 
uw klant verwachte servicegraad van doorslag
gevend belang. de kosten van voorraad houden  
nemen steeds verder toe. Hierbij gaat het niet alleen 
om rente, ruimte en risicokosten, maar ook om  
de kosten die gepaard gaan met een tekort aan 
voorraad (extra bestelkosten en omzetderving). 
accountView levert een snel te implementeren 
standaardoplossing die eenvoudig aan klantspecifieke 
wensen is aan te passen. de focus ligt daarbij op  
het efficiënt beheren van de voorraad, rekening 
houdend met de met uw klanten overeengekomen 
servicegraad. Met deze oplossing dringt u uw voor
raadkosten terug en kunt u toch op het door de 
klant verwachte tijdstip leveren.

de groothandelsmarkt is volop in beweging. Zaken als ketenintegratie, internationalisatie 
en toenemende concurrentie spelen een belangrijke rol. Ook de snelle technologische 
ontwikkelingen en gevarieerde en voortdurend wisselende wensen van klanten vormen 
uitdagingen voor de branche.

de oplossing voor de groothandel

inlEidinG

SChErP inkooPBElEid
als verantwoordelijke voor de inkoop wilt u uw 
bestelproces zo inrichten dat u onder normale  
omstandigheden over juist voldoende voorraad  
beschikt. Tevens wilt u de leveringscondities van 
verschillende leveranciers met elkaar vergelijken. 
Vanzelfsprekend gaat het daarbij niet alleen om de 
inkoopprijs, maar spelen ook zaken als de levertijd 
een belangrijke rol. accountView biedt u alle onder
steuning voor een scherp inkoopbeleid.

SoEPEl En EffiCiënt ordErProCES
Voor de salesmanager is het van belang het order
proces snel, soepel en efficiënt te laten verlopen. Hij 
moet ervan kunnen uitgaan dat er, onder normale 
omstandigheden, voldoende voorraad is om te kunnen 
leveren, zonder daarvoor steeds het magazijn of de 
inkoopafdeling te raadplegen. als er toch onvoldoende 
voorraad aanwezig is, wilt u uw klanten direct kun
nen informeren over de beschikbare alternatieven. dit 
zorgt voor een verhoging van de klanttevredenheid.

BEtErE liquiditEitSPoSitiE door  
aCtiEf dEBitEurEnBElEid
Bij veel groothandels wordt een groot gedeelte van 
de voorraad gefinancierd door leveranciers. Wij 
zien dat de voorraadhoudende groothandel steeds 
vaker inkoopt in de lagelonenlanden. leveranciers 
hanteren daarbij een kortere betalingstermijn of  
eisen zelfs volledige vooruitbetaling. uit onderzoek 
binnen de groothandel blijkt dat de gemiddelde  
betalingstermijn van klanten behoorlijk langer is  
geworden. dit wordt mede veroorzaakt door de 
globalisering. Het gevolg hiervan is dat uw liquidi
teitspositie steeds verder onder druk komt te staan. 
Met accountView kunt een actief debiteurenbeleid 
voeren.

in deze brochure vindt u alle informatie over de 
handelsoplossing van accountView, de krachtige  
bedrijfssoftware waarmee u de complete stroom
lijning en planning van uw verkoop, inkoop, order 
en aflevertraject kunt verzorgen en optimaliseren. 
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Efficiënt voorraadbeheer

Weet u precies wat er in uw magazijn ligt? Zoals bij veel groothandels hebt u waarschijnlijk te 
maken met een voortdurend groeiend en wisselend assortiment. in een markt waarin uw 
klanten steeds veeleisender worden en de concurrentie niet stilzit, is het van essentieel belang 
om uw voorraad optimaal te beheren. accountView biedt u daarvoor de perfecte middelen!

altijd VollEdiG inziCht in dE aCtuElE 
VoorraadPoSitiE
Goed voorraadbeheer begint met het actueel inzicht 
in de voorraadpositie. Het gaat daarbij niet alleen 
om de voorraad in het magazijn, maar ook om de 
uitstaande bestellingen, de ontvangsten en de arti
kelen die in order staan. in accountView hebt u op 
elk gewenst moment zicht op uw voorraden. Het 
artikelbestand vormt hierbij de basis. Vanuit de arti
kelen kunt u direct doorzoomen naar de achterlig
gende artikelinformatie, waarin u in één oogopslag 
kunt zien waar in het logistieke traject de artikelen 
zich bevinden. u kunt ook inzoomen op de voor
raadmutaties die er op een artikel hebben plaatsge
vonden. u genereert bijvoorbeeld een overzicht van 

de artikelen die al geruime tijd op voorraad liggen en 
niet worden verhandeld. Vanwege de uitstekende 
integratiemogelijkheden van accountView is het 
heel eenvoudig deze artikelen aan te bieden op web
sites als Marktplaats, zodat u een extra mogelijkheid 
hebt om van uw overtollige voorraad af te komen.

EEnVoudiGE inriChtinG  
maGazijn loCatiES
Werkt u met meerdere magazijnen, verschillende 
stellingen en een diversiteit aan artikelen? Of hebt u 
een grijp en een bulkmagazijn? uiteraard is het 
voor u belangrijk om snel te kunnen zien welke arti
kelen zich op welke magazijnlocaties bevinden. Met 
accountView zoomt u in op uw voorraden in de 
verschillende magazijnen. Voor een volledig overzicht 
bekijkt u de vrije voorraad per magazijnlocatie  
per artikel en de magazijnoverboekingen per artikel.
door magazijnlocaties te blokkeren wordt de voor
raad op deze locaties bij de uitgifte van de artikelen 
buiten beschouwing gelaten. Hiermee voorkomt  
u bijvoorbeeld dat de artikelen uit de showroom 
worden meegeteld als beschikbare voorraad.

VoorraadBEhEEr

Voor  raad mutaties door breuk of zelfs diefstal kunnen 
direct worden doorgevoerd, waardoor uw voor
raadpositie altijd uptodate blijft.

oPtimaal uitGiftE- En ordErPiCkProCES
Om het uitgifteproces op een efficiënte manier te 
laten plaatsvinden, kunt u met accountView een 
optimale looproute bepalen. Hierdoor vermindert het 
aantal fouten bij uw orderpickers en het levert u een 
aanzienlijke tijdsbesparing op. eventuele afwijkingen 
op de paklijst kunnen eenvoudig worden teruggemeld, 
waarna de artikelen kunnen worden verzonden.  

GriP oP uw Voorraad ondEr  
handhaVinG Van uw SErViCEGraad
als geen ander weet u dat het houden van voorraad 
duur is. als u over te veel voorraad beschikt, dan 

brengt dit kosten voor rente, ruimte en risico met 
zich mee. Maar ook een tekort aan voorraad zorgt 
voor extra kosten. denk aan extra bestelkosten en 
omzetderving. Kortom: voorraad houden is balan
ceren. accountView stelt u in staat om uw voorraad 
efficiënter te beheren. uiteindelijk resulteert dit in 
een lagere voorraadwaarde onder handhaving van 
de met uw klanten overeengekomen servicegraad. 
Zo kunt u uw artikelbestand indelen aan de hand 
van de aBCanalyse, waardoor u zich kunt concen
treren op de juiste artikelen. Ook bij de groothandel 
zorgt twintig procent van de artikelen vaak voor 
tachtig procent van de omzet en voorraadwaarde. 
Het bestelsysteem voorziet u van een besteladvies, 
waardoor u op het juiste moment de juiste hoeveel
heid kunt bestellen. Het unieke aan het systeem is 
dat alle gangbare bestelformules die door de groot

artikelinformatie
de artikelinformatie in accountView 
biedt u op ieder gewenst moment 
inzicht in uw voorraden. Zo weet u 
precies welke artikelen zijn ontvangen, 
welke artikelen in backorder staan  
en welke zijn besteld.

RijWielGROOTHandel aalTen BV:

“Met accountView kunnen we fors besparen op 
voorraadkosten en tegelijkertijd onze afnemers 
beter bedienen.”



Verkooporder met  
voorraadtekort
uw klanten kunnen direct worden 
geïnformeerd over de beschikbare 
alternatieven in het geval dat er 
onvoldoende voorraad is. 
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handel worden gehanteerd, al standaard beschikbaar 
zijn. u hoeft zich alleen nog toe te leggen op het  
invullen van de bepalende factoren zoals de ver
wachte vraag van een artikel, het vraagpatroon, de 
levertijd en de servicegraad die u nastreeft.

altijd BEtrouwBarE VoorraadStandEn
Klanten die hun voorraad actief beheren met behulp 
van accountView,  zijn in staat gebleken om de totale 
voorraadwaarde met soms meer dan 10% terug te 
dringen, terwijl ze nog steeds aan de verwachte  
levertijd van de klant kunnen voldoen.
alles staat of valt met betrouwbare voorraadstanden. 
Om uw voorraad efficiënt te beheren, is een jaarlijkse 
inventarisatie van uw voorraadstanden volstrekt  
ongeschikt. Vandaar dat accountView cycle coun

ting ondersteunt. Met deze methode kunt u voor de 
door u geselecteerde artikelen regelmatig telop
drachten laten uitvoeren. u verhoogt hiermee de 
betrouwbaarheid van uw voorraadstanden en signa
leert sneller problemen zoals incourante voorraden.
u kunt gaan sturen op een betrouwbare lever datum. 
in het geval dat u toch over onvoldoende voorraad 
beschikt adviseert accountView u welke alternatieven 
er voorhanden zijn. uw klant wil immers niet weten 
dat u niet kunt leveren, hij wil weten wanneer dat 
wel kan! uiteraard wordt hierbij rekening gehouden 
met de voorraad in de tijd. Klanten kunnen direct 
worden geïnformeerd. Wil uw klant een deel met
een hebben of stelt hij geen prijs op deelleveringen? 
Wil hij alleen het deel bestellen dat u nu kunt leveren? 
Of is de klant zo belangrijk voor u dat u besluit om 

VoorraadBEhEEr

andere, minder urgente bestellingen door te schuiven 
om deze belangrijke klant van dienst te kunnen zijn? 
deze werkwijze leidt tot een verbetering van de 
klanttevredenheid. en van onze klanten horen wij dat 
hierdoor ook minder overleg tussen de verschillende 
afdelingen nodig is. u slaat dus twee vliegen in één klap.

uitGEBrEidE raPPortaGEmoGElijkhEdEn
alle voorraadmutaties worden in een centraal  
historiebestand vastgelegd. dit bestand vormt de 
basis voor uw overzichten en analyses. Zo beschikt 
u over standaardkruistabellen, waarmee u de goe
derenbeweging per artikel en per periode in elke 
gewenste combinatie en vanuit iedere gewenste  
invalshoek kunt analyseren en presenteren. u kunt 
bijvoorbeeld precies zien welke medewerkers de 

minste voorraadmutaties voor breuk hebben inge
voerd. is een van uw leveranciers door omstandig
heden niet in staat de verwachte leverdatum te  
halen, dan verschaft het rapport ‘Knelpunten’ u  
direct inzicht in de orderregels die hierdoor in het 
gedrang komen.

Bestelsysteem
in het bestelsysteem worden de 
benodigde parameters vastgelegd  
om een zo optimaal mogelijk  
besteladvies te genereren.

KuBuS SPORTS:

“Winkeliers kunnen maar een deel van ons assortiment 
voeren. als een klant een artikel in een andere kleur  
of maat wil hebben, verwacht de winkelier wel dat wij  
dit snel kunnen leveren. daarom moeten we op ieder  
moment precies weten wat onze voorraadpositie is.”
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GROOTHandel VOnK BV

Groothandel Vonk BV was zeer kritisch bij de keuze van zijn nieuwe bedrijfssoftware.  
de onderneming zocht een flexibele oplossing die bovendien eenvoudig in gebruik was. 
accountView nam alle twijfel weg en vormt nu het hart van het bedrijf. inkoop, voorraad
beheer, verkoop, financiën: alles gaat sneller en efficiënter. Bovendien heeft Vonk BV  
iedere dag actueel inzicht in de resultaten.

Vonk BV uit Ridderkerk is als relatief kleine orga
nisatie een zeer gespecialiseerde importeur en 
groothandel in professionele, industriële lantaarns 
en water en stofdichte kunststofkoffers. de lantaarns 
kennen gebruikers binnen defensie, politie, brand
weer en de (petrochemische) industrie; de koffers 
zijn zeer robuust verpakkingsmateriaal voor onder 
meer gereedschap, meetinstrumenten, computer
apparatuur en foto en videocamera’s. Vonk levert 
circa duizend verschillende artikelen, voornamelijk 
van het amerikaanse merk Peli™, aan zo’n dertien
honderd klanten in de Benelux. 

inriChtinG naar EiGEn wEnSEn
Zo’n twee jaar geleden maakte Vonk BV een groei
spurt: in korte tijd werd de organisatie ruim twee 

keer zo groot. directeur ernst Vonk realiseerde 
zich toen dat er nieuwe bedrijfssoftware nodig was, 
die de activiteiten beter zou kunnen ondersteunen. 
Vonk: “We gebruikten Multivers van unit4 voor  
de inkoop, verkoop, het voorraadbeheer en de  
financiële administratie. Maar daarmee konden we 
bijna niets zelf regelen. aan de schermindeling viel 
niet te tornen, er moest eindeloos door tabbladen 
worden geklikt om informatie te vinden. en werd er 
een foutje gemaakt bij de orderinvoer, dan was dat 
bijna niet te verbeteren.” Ook het opvragen van  
informatie, zoals de voorraadstatus, verkoophistorie 
of gerealiseerde omzet, was een hele klus. Vonk: “je 
wilt toch wekelijks je omzet weten of welke klanten 
hoeveel gedaan hebben. Het kostte telkens een paar 
uur om die informatie uit het systeem te krijgen.”

CaSE
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GEBruikSGEmak aCCountViEw  
oVErtuiGdE
Vonk BV ging op zoek naar een financieel aantrek
kelijke oplossing die aan de eisen voor flexibiliteit en 
gebruiksvriendelijkheid voldeed. Belangrijk uitgangs
punt was dat iedere nieuwe medewerker binnen  
no time met de software moest kunnen werken.  
na overweging van verschillende oplossingen  
kwam Vonk via zijn accountant in contact met  
accountViewpartner Consolit. Vonk, wantrouwig 
door de ervaringen met het bestaande systeem, 
wilde accountView eerst zelf uitproberen. een mid
dag achter de computer bij Consolit werkte over
tuigend. Zonder veel instructies vond anja Blonk, 
verantwoordelijk voor de administratie van Vonk 
BV, de weg in accountView. Sterk argument bleek 

ook dat alle gewenste functionaliteit standaard door 
de software werd geboden, zodat maatwerk niet 
nodig was. 

funCtiES PEr GEBruikEr in tE StEllEn 
En af tE SChErmEn
na een vlotte implementatie, die minimale onder
steuning door Consolit vergde, werkt Vonk BV  
nu ruim een jaar naar grote tevredenheid met  
accountView. de software heeft zich ontwikkeld 
tot het kloppend hart van het bedrijf. alle medewer
kers werken ermee, van de inkoop en verkoop tot 

de logistiek en administratie. Voor iedere persoon is  
de software passend ingesteld, zodat deze altijd snel 
en eenvoudig de benodigde informatie in beeld heeft 
of gegevens kan invoeren voor het maken van  
inkooporders, verkooporders, pakbonnen of factu
ren. Blonk: “doordat je per medewerker schermen 
en kolommen kunt indelen, is accountView voor  
iedereen overzichtelijk en dus gemakkelijk om mee 
om te gaan.”

Blind VErtrouwEn in juiSthEid GEGEVEnS
de vereenvoudigde invoer heeft de informatiekwa
liteit sterk verbeterd, ervaart Blonk. “Toen we  
accountView implementeerden, moesten we alle 
gegevens zoals relaties, debiteuren en artikelnum
mers opnieuw invoeren vanwege de vele fouten in 

het oude systeem. nu vertrouwen we blind op onze 
informatie, bijvoorbeeld voor voorraadbeheer. We 
maken in accountView een inkooporder aan en  
verwerken bij de goederenontvangst de pakbonge
gevens zodat de voorraad is bijgeschreven. als een 
klant belt, hoeven we niet meer in het magazijn te 
controleren of een artikel er wel is. in de computer 
staat de waarheid.” de software biedt ook eenvou
dig inzicht in backorders. daardoor ziet Vonk BV 
sneller welke artikelen het moet bijbestellen. een 
eventuele backorder staat automatisch op de  
orderbevestiging. Blonk: “Handig is ook dat het  

ondernummer bij deelleveringen niet verandert. 
Vroeger moesten we voor elke deellevering een 
nieuw nummer aanmaken.”

mEEr ziCht oP rElatiES
Belangrijk voor Vonk BV is dat het bedrijf met  
accountView meer zicht heeft op zijn relaties en 
deze beter kan beheren. Het is mogelijk om allerlei 
informatie over relaties op te slaan en ze gericht te 
benaderen. Verkoopmedewerkster Saskia Hoogka
mer: “We hebben onze relaties ingedeeld in klassen 
en subgroepen, zodat we in staat zijn nieuwsbrieven 
naar bepaalde doelgroepen te sturen of ze uit te no
digen voor een beurs. Grote kracht van de software 
is dat je snel gegevens kunt exporteren om deze  
samen te voegen met bijvoorbeeld een brief.” Ook 
de verkoophistorie en het betalingsgedrag van de 
klant zijn eenvoudig inzichtelijk. Gelden er afwijkende 
prijsafspraken of speciale betalingsvoorwaarden, 
dan geeft accountView dit aan bij het invoeren van 
een verkooporder.

in Vijf minutEn raPPort oP tafEl 
Het maken van rapportages, zoals management
overzichten, is met accountView geen uren werk 
meer zoals vroeger. Blonk: “We maken nu iedere 
dag een omzetoverzicht. daarmee weten we pre
cies per product wat we die dag hebben gedaan. dat 
kost vijf minuten. net zo gemakkelijk draaien we 

een dagelijks overzicht van de openstaande posten 
per debiteur uit.” een rapportage van een heel  
andere orde, maar waarmee Vonk BV een flinke  
efficiencyslag maakte, is de Stibatrapportage. “We 
moeten periodiek rapporteren voor welke produc
ten we een verwijderingsbijdrage zijn verschuldigd. 
Vroeger kostte de eindberekening ons anderhalve 
dag. daarvoor moesten we allerlei lijsten met elkaar 
vergelijken. Met accountView kun je per product 
registreren of de heffing geldt en snel selecties  
maken met filters. dat is ideaal”, aldus Blonk.

VEEl mEEr dan BEdrijfSSoftwarE
Vonk is net zo gelukkig met accountView als zijn 
medewerkers. “accountView is veel meer dan  
bedrijfssoftware. Het is een communicatiemiddel 
dat processen met elkaar verbindt en stroomlijnt en 
waar je veel tijdwinst mee kan behalen”, zegt hij. in 
de toekomst willen Vonk en zijn team nog meer 
profiteren van de software. Bijvoorbeeld door ook 
het maken van offertes te integreren en de moge
lijkheden voor relatiebeheer verder te benutten. 
doordat accountView gemakkelijk uit te breiden is, 
kan de software probleemloos meegroeien met de 
bedrijfsbehoeften. Ook over Consolit is Vonk te spre
ken. “Het is een prima club, die een goede service 
biedt. door het gebruiksgemak van accountView 
hebben we weinig hulp nodig gehad, maar als er iets 
was werden we direct geholpen”, aldus de directeur.

“accountView groeit moeiteloos mee 
met de behoeften van Vonk BV”
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optimaal inkopen

Wilt u een scherp inkoopbeleid voeren? Weten op welk moment u het beste uw bestel
lingen kunt plaatsen? en welke leverancier u de beste leveringscondities kan bieden? 
accountView helpt u om uw artikelen in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment  
en tegen de juiste leveringsvoorwaarden in te kopen.

als professionele inkoper gaat u zorgvuldig te  
werk. door het geavanceerde bestelsysteem van 
accountView wordt u voorzien van een optimaal 
besteladvies waarmee u ervoor zorgt dat op het 
juiste moment de juiste hoeveelheid artikelen wordt 
besteld. u wilt uw leveranciers met elkaar vergelij
ken, en daarbij niet alleen een keuze maken op  
basis van de prijs, maar ook zaken als levertijd laten 

meewegen. in accountView legt u meerdere leve
ranciers per artikel vast of meerdere artikelen per 
leverancier. u kunt daarnaast werken met een con
ceptbestellijst, waarin u uw voorlopige bestellingen 
overzichtelijk kunt invoeren en bewerken totdat  
u ze wilt omzetten in definitieve inkooporders. 
Hierdoor kunt u snel bepalen welke leverancier u de 
scherpste inkoopprijs, de beste levertijd of de beste 
voorwaarden biedt.
de conceptbestellingen kunt u vervolgens gemak
kelijk omzetten in inkooporders. Vanzelfsprekend 
kunt u inkooporders ook handmatig invoeren. Bent 
u met uw leverancier overeengekomen een aanbe
taling op een inkooporder te doen, dan kunt u dit  
op een eenvoudige manier registreren. Regelmatig 
terugkerende inkooporders legt u vast als periodieke 
inkooporder. Werkt u veel met buitenlandse leve

inkooP

ranciers? dan selecteert accountView automatisch 
de bestelbon in de bijbehorende taal. u kiest vervol
gens zelf of u deze bestelbon per post, mail of fax 
wilt versturen.

inkooPordErS VErzamElEn
Het verzamelen van inkooporders maakt het moge
lijk om op elk moment inkooporders in te voeren 
waarna u ze bijvoorbeeld eens per week verzamelt 
en op één bestelbon afdrukt. dit kan u een aanzien
lijke besparing in uw bestelkosten opleveren.

ontVanGSt matChEn mEt oriGinElE 
BEStEllinG
Op het moment dat de bestelde goederen in het 
magazijn aankomen, wilt u de ontvangsten op een 
eenvoudige manier kunnen verwerken. Hoe vaak 

komt het aantal bestelde goederen overeen met de 
daadwerkelijk ontvangen goederen en hoe wordt er 
omgegaan met deelontvangsten? in accountView 
kunt u de ontvangsten vlot matchen met de origi
nele bestellingen, waarbij ook eventuele afwijkingen 
moeiteloos kunnen worden verwerkt. na het  
verwerken van de ontvangsten is de voorraad auto
matisch bijgewerkt.

VErwErkEn En BEtalEn inkooPfaCturEn
uiteindelijk moeten de inkoopfacturen worden ver
werkt en betaald. dit is veelal een gelegenheid voor 
de administratie om snel te kunnen controleren of 
de originele bestellingen overeenkomen met de 
daadwerkelijk ontvangen goederen. accountView 
controleert ook direct de prijzen, prijsafspraken, 
factuurkortingen en betalingscondities. na het  

Conceptbestelling en  
leverancier kiezen
Het overzicht verschaft u direct 
inzicht in alternatieve leveranciers  
die het artikel ook kunnen leveren 
met de bijbehorende prijs en de 
levertijd. dit ondersteunt u bij  
het maken van de juiste keuze.

MeuWiSen aGRO:

“accountView biedt op ieder gewenst moment actuele 
voorraadinformatie, waardoor bijvoorbeeld direct inzicht 
kan worden verschaft in hoeveel er van het artikel is 
besteld en hoeveel er in backorder staat.”
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verwerken van de inkoopfactuur wordt een eventu
ele aanbetaling automatisch verrekend. als alles 
correct is, kan de leverancier met één druk op de 
knop worden betaald. 

fiattErEn Van inkooPfaCturEn
Om nog meer grip te houden op een foutloze  
afhandeling van het inkoopproces, kunt u uw in
koop facturen eerst nog laten fiatteren voordat ze 
daadwerkelijk worden betaald. u maakt één of 
meerdere medewerkers verantwoordelijk voor het 
fiatteren van de inkoopfacturen en stelt eenvoudig 
een limietbedrag vast waarvoor een medewerker 
maximaal mag fiatteren. dit zorgt ervoor dat er een 
extra controleslag wordt ingebouwd, waardoor de 
kans op onterechte betalingen aanzienlijk wordt 
verkleind.

Voor groothandels waar de bovenstaande functie
scheiding niet zo strikt is doorgevoerd, is het ook 
mogelijk om de afhandeling van het gehele inkoop
proces vanuit een centraal venster af te handelen.  
u bepaalt dus zelf wat voor uw organisatie de meest 
efficiënte werkwijze is voor het inkoopproces.

SPECialE afSPrakEn EEnmaliG  
VaStlEGGEn
als inkoper hebt u ongetwijfeld specifieke prijs en 
kortingsafspraken gemaakt met uw leveranciers.  
in accountView legt u al uw speciale prijzen en  
kortingsregelingen eenmalig vast in de vorm van 
prijslijsten en staffels. Bij het aanmaken van een in
kooporder wordt de juiste prijsafspraak automa
tisch toegekend. dit zorgt voor een nog efficiëntere 
afhandeling van uw orderproces. 

inkooP

EffiCiëntE afhandElinG ordEr-
GEStuurdE VErkooPordErS
Werkt uw organisatie met ordergestuurde artike
len? Veel groothandels hebben naast voorraadge
stuurde artikelen ook producten in het assortiment 
waarvan geen voorraad wordt aangehouden, bij
voorbeeld omdat deze daarvoor te duur zijn. Voor 
deze artikelen  biedt accountView u de gelegenheid 
om vanuit een verkooporder direct een inkoopor
der aan te maken. Bij de ontvangst van de artikelen 
van deze gereserveerde order wordt de gekoppelde 
verkooporder direct bijgewerkt en kan deze wor
den uitgeleverd. Hierdoor worden ordergestuurde 
verkooporders efficiënt en foutloos afgehandeld. 

manaGEmEntinformatiE SnEl  
BESChikBaar
als verantwoordelijke voor het inkoopbeleid dient  
u snel te kunnen beschikken over de benodigde  

managementinformatie. accountView biedt u dit in
zicht door uitgebreide rapportage en analysemoge
lijkheden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om elke 
week een email te ontvangen met een overzicht 
van de inkopen per inkoper per periode om te kunnen 
analyseren welke kortingen er zijn bedongen. 
u kunt uw leveranciers, artikelen en prijzen vanuit 
elke gewenste invalshoek analyseren en presenteren, 
waardoor u direct beschikt over de benodigde infor
matie om uw inkoopbeleid verder aan te scherpen.

orderinkoop
u kunt direct vanuit de verkooporder 
nagaan of u hiervoor een inkooporder 
hebt gereserveerd.

XenOS:

”de software maakt een ontvangstbon om te vergelijken 
met de inkoopfactuur. na goedkeuring van de factuur 
wordt deze direct klaargezet voor betaling en op basis  
van de wekelijkse advieslijst betaald.”
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Vlekkeloos verloop van  
het verkoopproces

is een snelle en flexibele afhandeling van uw orderproces van essentieel belang? Wilt u 
dat uw verkopers zich volledig kunnen toeleggen op het uitvoeren van hun kerntaken? 
accountView weet dat het voor de groothandel noodzakelijk is dat het orderproces zo 
snel en efficiënt mogelijk wordt afgehandeld. Wij streven ernaar dit proces voor u te 
stroomlijnen zodat uw salesmedewerkers zich kunnen toeleggen op het bedienen van  
uw (potentiële) klanten. 

EEnmaliG VaStlEGGEn GEGEVEnS
Om het verkoopproces optimaal te laten verlopen, 
is het van belang om allereerst alle nodige informatie 
over uw klanten, artikelen en prijzen vast te leggen. 
Zo legt u eenmalig alle factuur, verzend en aflever
adressen van uw klanten vast. Verkoopt u bepaalde 
artikelen altijd per doos of pallet terwijl de voorraad 
wordt bijgehouden in stuks? Ook dat hoeft u maar 

één keer in te voeren en accountView stelt bij het 
aanmaken van de offerte of de verkooporder voor 
dit artikel direct de bijbehorende verpakkingseen
heid voor. de omrekening naar de basiseenheid 
waarin de voorraad wordt geregistreerd, vindt  
automatisch plaats. Hiermee reduceert u de kans  
op fouten. Met prijseenheden wordt u zelfs in de 
gelegenheid gesteld om de verkoopprijs van een  
artikel bijvoorbeeld uit te drukken in vierkante  
meters, terwijl het artikel wordt verkocht in stuks.

SamEnGEStEldE artikElEn
Voert u artikelen in uw assortiment die zijn samen
gesteld uit meerdere artikelen, dan legt u deze  
verhouding eenmalig vast. u kunt ook eenvoudig 
artikelen aan een samenstelling toevoegen of de ge
hanteerde verhoudingen aan de wensen van de klant 

VErkooP

aanpassen. Tijdens de orderinvoer voert u uitsluitend 
het hoofdartikel in, waarna automatisch de bijbeho
rende verkooporderregels worden aangemaakt. als 
er onvoldoende voorraad aanwezig is van een van 
de onderdelen uit het samengestelde artikel, dan 
wordt u hier direct op geattendeerd. u bepaalt zelf 
of u alleen het hoofdartikel of de complete artikel
samenstelling laat terugkomen op documenten. Zo 
kunt u de complete artikelsamenstelling laten terug
komen op de orderbevestiging, terwijl de factuur 
uitsluitend het hoofdartikel vermeldt. de keuze is 
aan u.

artikElrElatiES
Wilt u uw klanten direct kunnen informeren over 
alternatieve of aanvullende artikelen? Voert u ook 
artikelen die alleen in combinatie met een ander 

artikel worden verkocht? in accountView worden 
artikelrelaties eenmalig vastgelegd. uw verkopers 
worden bij het invoeren van een offerte of order 
geïnformeerd over de aanwezige artikelrelaties. Zo 
kan de verkoper direct de cross en upsellingsmoge
lijkheden van een bepaald artikel met de klant be
spreken. dit betekent meer service voor uw klanten 
en kans op meer omzet.

SPECifiEkE PrijSafSPrakEn
al uw klanten zijn uniek. u hebt dan ook ongetwij
feld specifieke prijs en kortingsafspraken met uw 
klanten gemaakt. in accountView legt u alle speciale 
prijzen en kortingsregelingen eenmalig vast in de 
vorm van prijslijsten en staffels. Bij het aanmaken 
van een offerte of verkooporder wordt de juiste 
prijsafspraak automatisch toegekend. Hebt u een 

artikeleenheden
in dit voorbeeld worden de artikelen 
standaard ingekocht in pallets terwijl 
de voorraad wordt bijgehouden in 
stuks. 

deRijKS KanTOORinRiCHTinG & SuPPlieS:

 “alleen al omdat de verschillende stappen van het 
ordertraject beter zijn geautomatiseerd, win ik anderhalf 
uur tijd per dag.”
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bepaalde actiemaand gepland waarin u extra korting 
verleend op een bepaalde artikelgroep? accountView 
past de juiste prijzen automatisch toe.

SnEllE ordErinVoEr
na het vastleggen van de benodigde gegevens en 
gemaakte afspraken kan met het invoerproces  
worden gestart. Worden er binnen uw organisatie 
ook honderden orderregels per dag verwerkt? dan 
is een snelle orderinvoer van essentieel belang. 
accountView biedt de gelegenheid om het invoer
venster naar uw eigen wensen in te delen. Zo is het 
mogelijk het invoervenster zo in te delen dat op de 
orderregel alleen het artikelnummer en het aantal 
hoeven te worden ingevoerd, daarna springt u  
direct naar de volgende regel.

jaarlijkSE oPSChoninG artikElBEStand
Veel groothandels beschikken over een uitgebreid 
assortiment dat continu aan verandering onderhevig 
is. Hierdoor treedt al snel vervuiling van het artikel
bestand op. Binnen accountView kan het artikelbe
stand jaarlijks worden opgeschoond, terwijl de  
historie van deze artikelen wel beschikbaar blijft.

altijd inziCht in BESChikBarE Voorraad
Moeten uw verkopers telkens bij het magazijn  
navragen of een artikel op voorraad is? en zo niet, 
met de afdeling inkoop bellen over de verwachte 
levertijd? in een sterk concurrerende markt waarin 
de klant steeds veeleisender wordt, betekent dit in 
veel gevallen dat de klant de order plaatst bij één 
van uw concurrenten. accountView biedt de moge

VErkooP

lijkheid om te sturen op een betrouwbare leverda
tum. uw verkopers worden alleen door het systeem 
geïnformeerd als er op de gewenste leverdatum  
onvoldoende voorraad van het artikel aanwezig is. in 
dat geval kan direct met de klant worden besproken 
welke alternatieven er voorhanden zijn.

ProfESSionElE offErtES
Binnen veel handelsbedrijven begint het verkoop
proces met het uitbrengen van een offerte. een  
offerte is het visitekaartje van uw bedrijf en dient er 
professioneel uit te zien. accountView stelt u in 
staat om op een snelle en eenvoudige manier een 
professionele offerte uit te brengen conform de 
huisstijl van uw organisatie. de uitgebrachte offer
tes worden automatisch opgeslagen waarbij direct 
een activiteit kan worden aangemaakt bij het bedrijf. 
uw verkopers kunnen daardoor offertes op het 
juiste moment opvolgen, waardoor de scoringskans 
toeneemt. Scoort uw verkoper altijd op de eerste 
uitgebrachte offertes of worden offertes regelmatig 
aangepast? accountView verschaft u de tools waar
mee de salesmanager op de juiste manier de afdeling 
kan aansturen.

VErkooPkanSEn VErGrotEn
Wilt u uw verkoopkansen vergroten? Met CRM  
binnen accountView krijgt u meer grip op uw ver
koopproces. Zo maakt u voor langlopende verkoop
trajecten zogenaamde opportunities aan, die u een 
bepaalde waarde en slagingskans meegeeft. Hieraan 
kunt u weer activiteiten  koppelen die nodig zijn om 
deze opportunities te verzilveren. denkt u hierbij 
aan de afspraak die u met de klant of prospect hebt 
gemaakt om hem op een bepaalde dag terug te bel
len. Het kan echter ook gaan om een offerte of een 
mailing die is verstuurd. Het hanteren van deze 

werkwijze zorgt ervoor dat uw verkopers volledig 
inzicht hebben in hun activiteiten en hun eigen ver
kooppijplijn. als salesmanager signaleert u direct 
waar de aandachtspunten zitten. Zo kunt u direct 
bijsturen als de orderportefeuille voor de komende 
periode onvoldoende gevuld is.

GEïntEGrEErdE E-CommErCE- 
oPloSSinGEn
Kunnen uw klanten hun orders via het internet 
plaatsen? en worden deze foutloos in uw backoffice 
worden verwerkt? Was de groothandel aanvankelijk 
nogal sceptisch ten opzichte van de ingebruikname 
van weboplossingen, de laatste jaren is er sprake  
van een duidelijke toename van het aantal webop
lossingen. Samen met onze partners bieden wij u de 
oplossing om uw webshop volledig te integreren 
met accountView, waardoor uw klanten op elk  
moment orders via het internet kunnen plaatsen. 
Klanten kunnen ook via het internet worden inge
licht over de status van de bestelling en, indien  
gewenst, zelfs worden geïnformeerd of er voldoende 
voorraad aanwezig is om te kunnen leveren. Voor 
veel van onze klanten heeft de ingebruikname van 
een weboplossing geresulteerd in een toename van 
de omzet of het aanboren van nieuwe markten.

Prijsafspraken
Met prijsafspraken kunt u op elk 
gewenst moment prijs en staffel
informatie opvragen. Zo ziet u tijdens 
het invoeren van een order meteen 
of een grotere bestelling u een  
hogere marge oplevert.

anKy TeCHniCal CaSualS:

“We kunnen met accountView heel eenvoudig al onze 
artikelen en bestellingen op basis van kleuren en maten 
invoeren én financieel verwerken. nu werken we in een 
handomdraai tien orders af.”
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oP Elk GEwEnSt momEnt inziCht in uw 
VErkooPrESultatEn
accountView biedt uitgebreide rapportagemogelijk
heden die u vanuit allerlei invalshoeken inzicht ver
schaffen in het succes van uw verkoopafdeling. Zo 
bieden de rapporten op het gebied van brutomarge 

u vanuit verschillende invalshoeken inzicht in de om
zet en de kostprijs. u kunt direct zien welke artikelen 
of artikelgroepen goed of slecht lopen in een be
paalde periode of dat er klanten zijn waar de marge 
wel erg klein is. uit een nadere analyse kan bijvoor
beeld blijken dat er een afwijkende prijsafspraak van 
toepassing is of dat er voor deze klant te veel kor
ting is verleend. Het behoort zelfs tot de mogelijk
heden om de salesmanager iedere maandagochtend 
te voorzien van een rapport met de verkopen per 
accountmanager over een bepaalde periode.
de uitgebreide rapportage en analysemogelijkheden 
verschaffen u direct inzicht in de stand van zaken. 
deze informatie stelt u in staat uw beleid waar nodig 
aan te passen. 

RijWielGROOTHandel aalTen BV:

“We krijgen zo’n 700 orders per week binnen. een 
weborder scheelt 15 tot 20 minuten verwerkingstijd.  
dat maakt veel verschil voor de binnendienst, waar  
we het werk met minder mensen aankunnen.”
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ePG HydRauliSTiCS

Bij technische groothandel ePG Hydraulistics is alles erop gericht de logistieke processen 
zo slim en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Op die manier is ePG in staat om zich als 
middelgrote speler op de markt te onderscheiden. daarbij schuwt het bedrijf de innovatie 
niet. Kern van de bedrijfsprocessen is accountView, dat ePG helpt zo ‘lean and mean’ 
mogelijk te opereren. 

ePG Hydraulistics levert meer dan 25.000 hydrauli
sche componenten van 10 verschillende merken. de 
artikelen worden uit voorraad en in principe binnen 
24 uur geleverd. Het gaat om commodities, relatief 
goedkope componenten die klanten veel gebruiken 
bij het bouwen van bijvoorbeeld schepen, vracht
auto’s en bruggen. ePG is een middelgrote markt
speler die zich vooral onderscheidt op logistiek gebied. 
jacco Fontein, directeur van ePG, licht toe: “We 
hebben ons toegelegd op het zo slim mogelijk regelen 
van het bestel en leverproces, waarbij we de totale 
toeleveringskosten proberen te minimaliseren.”

mEEr flExiBilitEit En BEtErE analySES
Tot 2007 maakte ePG bij de inkoop, verkoop, het 
voorraadbeheer en de financiële administratie gebruik 

van exact. deze software was echter te statisch naar de 
smaak van de groothandel. “alle gegevens zaten in 
aparte modules en lieten zich moeilijk combineren. 
We zochten meer flexibiliteit en wilden verschillende 
gegevens eenvoudig op een scherm bij elkaar kun
nen zetten”, vertelt Fontein. Ook kon ePG de lange 
artikelcodes die in de branche gebruikelijk zijn niet 
goed kwijt en wilde het bedrijf gegevens beter kun
nen analyseren. Fontein legt uit: “uniek in onze sector 
is dat we bij de toe leve ring van vaste afnemers  
gebruikmaken van diverse Kanban of 2Binsystemen. 
dit zijn lever methodes uit de autoindustrie, waarbij 
je er als leverancier voor zorgt dat een klant altijd 
beschikt over de juiste artikelen, op de juiste locatie 
en in de juiste hoeveelheden. daarvoor moet je de 
artikelhistorie goed kunnen analyseren.”

CaSE
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oPloSSinG BinnEn dE Standaard-
SoftwarE
na een vergelijking van verschillende oplossingen 
koos ePG voor accountView als nieuwe basis voor 
de bedrijfsprocessen. “accountView kon alles wat 
we wilden. alleen voor enkele specifieke zaken  
waren wat aanpassingen nodig”, verklaart Fontein. 
accountViewpartner eServiceware tekende voor 
de implementatie van de nieuwe bedrijfssoftware en 

de conversie van de gegevens uit het oude systeem. 
Fontein: “daarbij loop je natuurlijk tegen hobbels 
aan, maar die werden door de ervaren consultant 
van eServiceware soepel opgelost. de implemen
tatie verliep erg vlot, binnen korte tijd stond er een 
werkend systeem. daarna moesten alleen de maat
aanpassingen nog gebeuren. Zo wilden we voor 
sommige klanten alleen hun eigen en niet onze  
barcode op een artikeletiket kunnen printen. Ook 
dat is opgelost door eServiceware.”

dirECt dE juiStE informatiE
Met accountView heeft ePG nu één systeem waar 
alle gegevens in zitten die de groothandel nodig 
heeft: artikelcodes, historie, prijzen, prijsafspraken, 
voorwaarden, klantinformatie enzovoort. Het be
drijf beschikt daarmee precies over de flexibiliteit 
waar het naar op zoek was. Fontein verduidelijkt: 
“Tussen de gegevens zijn allerlei koppelingen gerea
liseerd, waarvan we actief gebruikmaken. iedere 

medewerker kan op zijn scherm de gegevens combi
neren die hij handig vindt. Zo voorkom je een over
kill aan data. Bovendien hoef je niet steeds van 
scherm te wisselen om informatie te vinden.”

altijd tijdiG inkoPEn
de bedrijfsprocessen van ePG zijn met de komst 
van accountView aangescherpt. dat begint al bij  
de inkoop. Fontein: “We krijgen niet alleen automa

tisch een waarschuwing als de voorraad van een  
artikel onder een bepaald niveau zakt, maar ook 
tweemaal per week een besteladvies. dit advies 
kunnen we eventueel eenvoudig aanpassen en  
uitsplitsen naar bestellingen voor verschillende  
leveranciers.” de bestellingen gaan op de fax naar 
de leveranciers of worden elektronisch op hun  
portal gezet. Bij ontvangst van de artikelen bevestigt 
de magazijnchef dit direct in accountView. Ook  
het inboeken van de inkoopfactuur in het systeem is 
simpel. “We kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk  
koppelingen leggen naar regels uit verschillende  
inkooporders”, zegt Fontein. 

VErkooPGEmak
Het gemak aan de verkoopkant start bij het maken 
van offertes. Fontein: “Vroeger deden we dit in 
Word. nu kunnen we in accountView eenvoudig 
gebruikmaken van klant, artikel en prijsinformatie 
om een offerte op te stellen.” Verkooporders zijn 

eveneens snel gemaakt, compleet met correcte prijs 
en leveringsvoorwaarden. Op dit moment gaan de 
orders nog na invoering als papieren proefpakbon 
naar het magazijn. Zijn alle goederen aan wezig en 
verzameld, dan wordt daar de definitieve pakbon 
uitgedraaid, samen met de artikeletiketten. aan het 
einde van iedere dag krijgt de verantwoordelijke 
voor facturering een overzicht van alle orders die de 
deur uit zijn gegaan. Het uitdraaien van de facturen 
is met accountView zo gedaan en gebeurt nog  
dezelfde dag of meteen de volgende ochtend. 

ordErafhandElinG noG EffiCiëntEr
Binnenkort wordt de orderafhandeling verder  
gestroomlijnd. dat heeft alles te maken met het  
opmerkelijke nieuwe magazijn van ePG: een twintig 
meter hoge shuttlekast die wordt aangestuurd door 
een Warehouse Management Systeem (WMS). de 
artikelen zijn in de kast opgeslagen in plastic bakken 
op planken. in het midden zit een lift. Het WMS 
zorgt dat de kast automatisch per orderregel de 

plank met de gewenste artikelen presenteert aan 
een afgifteluik. een scherm geeft daarbij aan hoeveel 
stuks van de artikelen moeten worden geraapt.  
Momenteel is eServiceware bezig een koppeling te 
leggen tussen het WMS en accountView. dan is  
het niet meer nodig de gegevens op de proefpakbon 
handmatig in het WMS in te voeren. “Verkooporders 
gaan dan rechtstreeks vanuit accountView naar het 
WMS. de kans op fouten wordt daarmee geminima
liseerd, terwijl de snelheid en efficiëntie van ons  
logistieke proces toenemen”, aldus Fontein.

klaar Voor dE toEkomSt
Met accountView als basis heeft ePG niet alleen een 
belangrijke efficiencyslag gemaakt, maar kan de 
groothandel bovendien doorgaan met innoveren. 
Zo is het bedrijf in staat verder invulling te geven aan 
zijn ‘lean’strategie om zich nog sterker te onder
scheiden van de concurrentie en zijn marktpositie  
te verstevigen. ePG is daarmee klaar voor de  
toekomst.

“de implemen tatie verliep erg vlot, binnen 
korte tijd stond er een werkend systeem”
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Betere liquiditeitspositie  
door integratie met  

financiële administratie 

Wordt u ook geconfronteerd met verslechterd betalingsgedrag van uw klanten? en eisen 
uw leveranciers steeds vaker vooruitbetaling? uw liquiditeitspositie komt hierdoor onder 
druk te staan, met als gevolg onvoldoende werkkapitaal voor investeringen die nodig zijn 
om onderscheidend te blijven in een sterk concurrerende markt. accountView helpt u 
om een proactief debiteurenbeleid te voeren waardoor uw liquiditeitspositie verbetert. 
daarnaast kunt u met accountView uw voorraad efficiënt beheren en tegelijkertijd blijven 
voldoen aan de door uw klant verwachte levertijd. Ook dit resulteert in een verbetering 
van de liquiditeitspositie doordat de kosten van voorraad houden worden verlaagd.

ProaCtiEf dEBitEurEnBEhEEr
Het voeren van een proactief debiteurenbeleid be
gint met het versturen van een betalingsherinnering 
aan klanten die de betalingstermijn hebben over
schreden. accountView biedt de mogelijkheid om 
de door u geselecteerde klanten een aanmaning te 

sturen. u kunt hierbij de openstaande posten selec
teren op basis van standaardcriteria als peildatum, 
minimumbedrag of het aantal dagen sinds de laatste 
aanmaning. door uw aanmaningen per email te  
versturen bespaart u kosten en wordt het proces 
versneld. Ook legt u eenvoudig vast wat uw klant 
over de betaling heeft toegezegd. in een overzicht 
kunt u dagelijks zien of uw klanten zich ook aan deze 
toezegging hebben gehouden. Verder is het mogelijk 
om alle informatie met betrekking tot openstaande 
posten vast te leggen, zoals de gesprekken over een 
openstaande post of wanneer u een post uit handen 
hebt gegeven. indien gewenst, kunt u door het  
systeem ook automatisch een activiteit laten gene

intEGratiE

reren nadat de aanmaning is verstuurd.
Wilt u weten met wie u in zee gaat en inzicht heb
ben in de financiële positie van uw klant? actuele 
informatie van Graydon, verstrekker van kredietin
formatie, is volledig geïntegreerd beschikbaar in 
accountView. Graydon adviseert u wat een verant
woorde kredietlimiet is voor uw klant. Zo loopt u 
zo min mogelijk debiteurenrisico.

aanBEtalEn VErkooPordErS
is het beleid van uw organisatie om nieuwe klanten 
of klanten die minder goed betalen, al dan niet ge
deeltelijk vooruit te laten betalen? Op de verkoop
order kunt u eenvoudig registreren dat een klant 
bijvoorbeeld 50% van het totale orderbedrag moet 
aanbetalen voordat tot levering wordt overgegaan. 
accountView toont in een overzicht op welke  

orders een aanbetaling moet worden gedaan. nadat 
u de vooruitbetaling hebt ontvangen, kan de order 
direct worden uitgeleverd. 

uitGEBrEidE fiattErinGSmoGElijkhEdEn
Wilt u nog meer grip op de betalingen aan uw leve
ranciers en het betaalgedrag van uw klanten? 
accountView stelt u in staat om door fiattering uit
gebreide controle en autorisatiemogelijkheden in 
te bouwen. Zo stelt u eenmalig in dat alle inkopen 
boven een bepaald bedrag altijd eerst door u moe
ten worden gefiatteerd voordat ze worden vrijgege
ven. Het systeem zorgt ervoor dat er automatisch 
wordt gecontroleerd of een klant de kredietlimiet 
heeft overschreden, nog vervallen openstaande  
posten heeft of zelfs helemaal is geblokkeerd voor 
het uitleveren van orders.

aanbetaling op de verkooporder
in dit voorbeeld bent u met de klant 
overeengekomen dat er eerst een 
bedrag van € 7500 dient te worden 
aanbetaald. Zodra de aanbetaling  
binnen is kan de order worden uitge
leverd. Zo houdt u grip op de zaak.

TyRe TRadinG inTeRnaTiOnal B.V.:

“Wij doen heel veel transacties en met automatische 
incasso van accountView winnen wij zeker één tot twee 
uur per dag en per bank.”
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automatiSChE inCaSSo-oVErEEnkomSt
Om nog sneller uw openstaande posten te innen 
kunt u voor door u geselecteerde klanten een  
automatische incassoovereenkomst opstellen. dit 
levert u niet alleen een aanzienlijke tijdwinst op 
maar ook een verbetering van uw liquiditeitspositie 
door snellere betaling van uw openstaande posten.

ElEktroniSCh faCturErEn
Begin 2009 heeft het ministerie van Financiën het 
besluit genomen dat bedrijven volledig elektronisch 
mogen factureren. dit betekent dat de elektroni
sche factuur vormvrij is en dat een papieren versie 
niet langer noodzakelijk is. Met accountView kunt u 
de mogelijkheden van elektronisch factureren opti
maal benutten. u selecteert zelf de klanten aan wie 
u de factuur elektronisch wilt versturen. u kunt er 
hierbij voor kiezen om de factuur in PdFformaat 
via email te versturen, maar dit kan ook in het door 
de overheid als berichtenstandaard aangemerkte 
uBl 2.0formaat. Hiermee realiseert u een aanzien
lijke besparing op uw frankeer en printkosten,  
papier en enveloppen. deze besparing loopt in som
mige gevallen zelfs op tot een paar euro per factuur. 

facturering ii
Voor het elektronisch versturen  
van de facturen in PdFformaat per 
email kunt u gebruik maken van een 
sjabloon waardoor u de tekst slechts 
eenmalig hoeft vast te leggen. de  
facturen kunnen op deze wijze snel 
en professioneel worden verzonden.

PeRSOOn OuTdOOR liVinG:

“Met accountView werken we in veel opzichten efficiënter. 
Ondanks onze groei kan bijvoorbeeld de financiële 
administratie nog steeds door één parttimemedewerker 
worden gedaan.”

Bovendien is de factuur aanzienlijk sneller op de  
gewenste plaats, waardoor deze eerder kan worden 
voldaan. Ook dit zorgt weer voor meer liquiditeit.

altijd inziCht in uw finanCiëlE  
GEGEVEnS
Om uw liquiditeitspositie te verbeteren dient u als 
controller te allen tijde inzicht te hebben in uw  
financiële gegevens. accountView voorziet u van de 
juiste managementinformatie. Zo toont het rapport 
Ouderdomsanalyse u direct welke openstaande 
posten dringend moeten worden betaald. Of wilt u 
iedere week weten welke klanten hun kredietlimiet 
hebben bereikt? u kunt daarvan iedere week een 
overzicht per email ontvangen.

intEGratiE
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Samenwerking partners -  
specialisten met focus  

op de groothandel

al ruim twintig jaar mogen wij een aanzienlijk aantal groothandels tot ons klantenbestand 
rekenen. accountView is gedurende deze periode meegegroeid met de automatiserings
behoeften van de groothandel. Ging het eerst vooral om een snelle afhandeling van het 
orderproces, tegenwoordig gaat het om zaken als efficiënt voorraadbeheer en het verbe
teren van de liquiditeitspositie. Onze doelstelling is om de groothandel een oplossing te 
bieden waarmee een onderscheidend voordeel kan worden behaald. deze aanpak heeft 
geresulteerd in veel tevreden groothandelsklanten.

accountView heeft er van begin af aan voor gekozen 
de producten via gespecialiseerde partners in de 
markt te zetten. Kwaliteit staat hierbij hoog in het 
vaandel. Zo volgen verkopers en consultants van 

onze partners een uitgebreid opleidingsprogramma 
dat wordt afgesloten met een praktijkexamen. 
Verder vragen wij na afloop van de implementatie 
van de software onze klanten naar hun mening over 
het verloop hiervan. Bestaande klanten worden 
jaarlijks benaderd met de vraag hoe tevreden ze zijn 
met onze oplossing. al deze maatregelen zorgen er
voor dat het leveren van kwaliteit blijft gewaarborgd.
accountView beschikt over een partnerkanaal dat 
de taal van de groothandel spreekt. Wij bieden u als 
groothandel niet alleen toegevoegde waarde met 
onze software maar ook met onze partners. een 
aantal daarvan heeft zich gespecialiseerd in de  
sector en beschikt over branchespecifieke kennis. 

PartnErS

die partners hebben veel oplossingen specifiek voor 
de groothandel ontwikkeld waarmee zij veel groot
handelsprocessen succesvol hebben geautomati
seerd. Voor accountView fungeren zij bovendien als 
voelsprieten voor de markt. daardoor kunnen wij 
onze software voortdurend verbeteren en uitbreiden 
conform marktbehoeftes.

intEGratiE En koPPElinGEn
elke groothandel maakt deel uit van een keten. Het 
is daarom van belang dat er snel en gemakkelijk via 
de software uitwisseling van informatie te realiseren 
is. de software van accountView kenmerkt zich als 
zeer open. een koppeling met andere applicaties is 
op een eenvoudige manier te realiseren. Onze part
ners hebben vele koppelingen tot stand gebracht 
met oplossingen voor de groothandel. Hierbij kunt  
u denken aan integratie met barcode en scan
oplossingen, oplossingen op het gebied van RFid en 
koppelingen met diverse branchespecifieke artikel
bestanden. Om de groothandel in de gelegenheid te 
stellen van overtollige voorraden af te komen, is 
bijvoorbeeld een koppeling met de website van 
Marktplaats aanwezig. 
Voor de realisatie van koppelingen maken onze part
ners gebruik van de laatste technologieën, waar onder 
XMl en webservices. dankzij de gestandaardiseerde 
toepassing van XMl binnen accountView werken 
de koppelingen ook na updates en nieuwe versies.  
u beschikt altijd over actuele gegevens omdat de 
berichten realtime worden verwerkt.

BranChESPECifiEkE oPloSSinG lEVErt 
toEGEVoEGdE waardE
Onze partners hebben zich in de loop der jaren ge
specialiseerd in het leveren van branchespecifieke 
oplossingen voor de groothandel. Zo bieden zij  

oplossingen voor branches waarin partijregistratie 
een must is, maar ook voor de bandenbranche en 
schoenen, kleding en sportgroothandels. dit is 
slechts een kleine opsomming van de groothandels
branches waarop onze partners zich focussen. 
daarnaast bieden zij oplossingen voor onderhoud 
en service aan producten.

klantSPECifiEkE aanPaSSinGEn
Onze ervaring is dat veel handelsbedrijven behoefte 
hebben aan een aantal klantspecifieke aanpassingen. 
dit varieert van het toevoegen van een of meer 
klantspecifieke kenmerken bij de stamgegevens van 
een artikel tot het toevoegen van een geheel nieuwe 
pakstrategie waarmee de looproute in het magazijn 
op de door de klant gewenste manier kan worden 
ingericht. accountView biedt de hulpmiddelen om 
deze wensen op een eenvoudige wijze te realiseren. 

RePliCaRS:

“Wij hebben regelmatig te maken met wijzigingen in  
ons artikelbestand. Zo kan het voorkomen dat we een 
artikel niet meer kunnen leveren. de kans is dan groot  
dat er nog wel verkooporders op dit artikel zitten.  
Om het artikel niet per order te hoeven weghalen, 
blokkeren we het alleen. ’s nachts verwijdert Orbis 
TaskCentre dan automatisch de betreffende orders uit 
accountView. We hebben er geen omkijken meer naar. 
daarnaast is door de integratie met Orbis TaskCentre  
het verwijderen van artikelen uit orders en het  
door   voeren van prijswijzigingen geheel geautomatiseerd.”

GROenendijK BedRijFSSCHOenen:

Groenendijk Bedrijfsschoenen & Bedrijfskleding heeft  
nu rond de 100 webshops in de lucht. “Zo’n 30 tot 35 
procent van onze orders komt via de webshops binnen. 
Mijn verwachting is dat dit binnen een paar jaar 60 tot  
70 procent zal zijn.”
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VollEdiGE intEGratiE mEt wEBShoP
de vraag naar ecommerceoplossingen is in de  
afgelopen jaren alleen maar verder toegenomen  
binnen de groothandel. dit zorgt binnen de branche 
niet alleen voor meer transparantie maar het resul
teert tevens in nieuwe verkoopkansen. Samen met 
onze partners kunnen wij uw specifieke webshop 
koppelen aan uw overige bedrijfsprocessen. 

ComPlEEt ProduCt En GoEdE  
ondErStEuninG
door de flexibele functionaliteit, de modulaire op
bouw en de uitstekende integratiemogelijkheden met 
brancheoplossingen is accountView een compleet 
product waarmee u al uw bedrijfsprocessen kunt 
automatiseren en integreren. Bovendien kunt u met 
accountView rekenen op deskundige ondersteuning 
door onze helpdesk en de diensten van onze partners. 

Meer informatie

Wilt u na het lezen van deze brochure meer weten 
over de oplossingen van AccountView?  Aanvullende 
informatie ontvangen of een afspraak maken voor 
een persoonlijke demonstratie? Neem dan contact 
op met onze afdeling sales:

Telefoon: 020 355 29 10
E-mail: sales@accountview.com.

Onze medewerkers zullen u graag van dienst zijn. 
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