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Met Inkoop II beschikt u over conceptbestellingen waarmee u 
bestellingen kunt bewerken voordat u deze defi nitief maakt. Bo-
vendien legt u eenvoudig meerdere leveranciers per artikel vast, 
en meerdere artikelen per leverancier. Gecombineerd biedt dit u 
ongekende mogelijkheden. Zie zo direct of u bestellingen kunt 
combineren om vrachtkosten te besparen, of welke leverancier 
het snelst of goedkoopst levert.

Scherp inkoopbeleid
Gebruik conceptbestellingen waarmee u bestellingen bewerkt 
voordat u deze defi nitief maakt. Leg ook meerdere leveranciers 
per artikel vast, en meerdere artikelen per leverancier. Beschik 
zo over gedetailleerde informatie om de beste inkoopstrategie 
te bepalen.

Onbeperkt inzoomen
Zoom vanuit een conceptbestelling of inkooporder snel in op arti-
kel- en leverancierinformatie. Ga zo snel na waar u een artikel de 
vorige keer hebt besteld en wat u toen nog meer hebt gekocht. 
Zoom ook vanuit alle orderinvoervensters onbeperkt door. Bij-
voorbeeld orders per artikel A, daarin leveranciers per artikel B en 
daarin weer orders per artikel per leverancier. Vraag ook in een 
oogwenk informatie op over meerdere jaren!

Wilt u kosten besparen en uw winst maximaliseren met een scherper
inkoopbeleid? Reken dan op de module Inkoop II.

Voor iedereen die
op zoek is naar 

� exibele
functionaliteit en 

optimaal
inzicht om een 

e�  ciënt
inkoopbeleid te 

realiseren.
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Periodieke inkooporders
Bewaar regelmatig terugkerende bestellingen als 
periodieke inkooporders. Maak zo nog sneller de 
bestellingen aan, die u elke week of maand doet. 
Registreer ook vliegensvlug uw creditnota’s.

Uw voordeel
Aanzienlijke tijdwinst en minder kans op  
fouten dankzij de standaardinkooporders en 
periodieke orders waarmee u uw complete 
verkoopadministratie kunt voeren.
Volledige integratie met uw fi nanciële  
administratie en voorraadadministratie, want 
na het verwerken van een inkoopfactuur 
wordt automatisch een openstaande 
post aangemaakt en worden uw 
voorraadaantallen meteen bijgewerkt.
Hogere productiviteit doordat u bestellingen  
handmatig of automatisch met behulp van 
standaardbestelformules kunt invoeren.

Uitbreidingsmodules
U kunt Inkoop I uitbreiden met Inkoop II, Voor-
raad, Uitgebreide artikelomschrijving en/of In-
koophistorie.

Kosten
U investeert € 595,- voor Inkoop I.
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Met de module Inkoopanalyse beschikt u over inzichte-
lijke standaardkruistabellen, waarmee u uw inkopen per 
artikel en crediteur in elke gewenste combinatie en van-
uit elke gewenste invalshoek kunt analyseren en presen-
teren. Bovendien exporteert u deze tabellen eenvoudig 
naar Excel voor verdere analyse en bewerking.

Flexibele rapportageperiode
Bekijk uw inkoopinformatie over elke gewenste periode. Bijvoor-
beeld per dag, week, maand, kwartaal of jaar. Zo beschikt u altijd 
over de juiste overzichten en analyses van uw inkoopresultaten. 
Dit is handig als u bijvoorbeeld seizoensartikelen produceert en 
per dag wilt weten wie wat en hoeveel heeft ingekocht.

Compleet inzicht
Gebruik de handige 
kruistabellen om in 
een oogopslag de on-
derlinge verhoudingen 
tussen inkoopfactoren 
te beoordelen. Over 
kortere en langere 
perioden, en zowel in 
kruistabellen als gra-
fi eken.

Fraaie gra� sche 
presentaties
Verricht fi nanciële ana-
lyses en bewerkingen 
van uw inkoopgegevens in AccountView, maar gebruik de krach-
tige grafi sche presentatiemogelijkheden van Excel voor verdere 
analyse en bewerking.

Wilt u uw inkopen per artikel en leverancier in verschillende combinaties
en over elke gewenste periode bekijken? De module Inkoopanalyse biedt

u alle gewenste overzichten.

Voor iedereen 
die inkopen,
artikelen en 

prijzen vanuit
elke gewenste 
invalshoek wil
analyseren en 
presenteren.
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Uw voordeel
Effi ciënt inkopen omdat u altijd over  
gedetailleerde informatie over leveranciers 
prijzen en levertijden beschikt.
Slimme bestelformules waarmee u  
moeiteloos conceptbestellingen voor 
verschillende producten en bij verschillende 
leveranciers aanmaakt.
Volledig inzicht in uw inkoopproces dankzij  
de uitgebreide standaardrapportages.

Uitbreidingsmodules
Inkoop II is een uitbreiding op Inkoop I. U kunt 
Inkoop II uitbreiden met Orderinkoop, Inkoop-
analyse en/of Inkoophistorie I/II.

Kosten
U investeert € 795,- voor Inkoop II.
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