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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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Wilt u uw inkoopinformatie uit het verleden gebruiken om uw
inkoopbeleid te verbeteren? Kies dan voor de module Inkoophistorie I.

inkoopHistoRie i

Uw voordeel
Maximaal inzicht in uw inkopen, waardoor  
u de planning van uw inkooptraject kunt 
verbeteren en kosten in het verkooptraject 
kunt besparen.
Inzichtelijke standaardkruistabellen,  
waarmee u uw inkopen per artikel en 
crediteur in elke gewenste combinatie 
en vanuit elke gewenste invalshoek kunt 
analyseren en presenteren.
Perfecte koppeling met standaardsoftware  
zoals Excel.
Rapportage over meerdere jaren tegelijk. 

Uitbreidingsmodules
Inkoopanalyse is een uitbreiding op Inkoop I.

Kosten
U investeert € 350,- voor Inkoopanalyse.

Weet u wat uw tien 
meest ingekochte arti-
kelen zijn? Wie uw drie 
beste leveranciers zijn? 
En op welke artikel-
groepen u de meeste 
korting krijgt? De mo-
dule Inkoophistorie I 
levert u optimaal in-
zicht in uw inkopen, 
waardoor u sneller 
kunt inspelen op nieu-
we ontwikkelingen en 
tijdig uw inkoopstrate-
gie kunt aanpassen.

Optimaal inzicht
Gebruik de uitgebreide inkooprapporten om zicht te houden op 
uw inkopen, ook over meerdere jaren. Ga zo snel na in welke 
mate uw artikelgroepen of artikelen bijdragen aan het inkoop-
totaal.

Snel reageren
Profi teer van het voordeel om snel in te spelen op nieuwe ont-
wikkelingen. Gebruik hiervoor alle informatie om per leverancier 
te analyseren welke artikelen en diensten tegen welke condities 
zijn aangeboden. Bespaar zo kosten in het verkooptraject en zorg 
bovendien voor een effi ciënt inkooptraject. Verhoog bijvoorbeeld 
uw verkoopprijzen of verander van leverancier als inkoopprijzen 
stijgen. Of voer campagnes om de verkoop van goedkoop inge-
kochte artikelen te stimuleren.

Voor iedereen die 
inzicht wil

hebben in zijn 
inkopen om

zodoende het 
inkooptraject

te optimaliseren.
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