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aCCountView Voor winDows HanDeL

Weet u per periode wat uw beste inkopers zijn? Wat de inkopen 
per artikel per leverancier zijn? Of wat de gemiddelde levertijd 
van uw artikelen is? De module Inkoophistorie II biedt u hiervoor 
uitgebreide rapportages. Op twee niveaus en vanuit verschillen-
de invalshoeken. En zowel voor uw inkopen als ontvangsten. Zo 
wordt het opstellen van complexe overzichten heel eenvoudig!

Altijd alert
Gebruik de inzichtelijke rapporten om uw inkoopresultaten te 
meten en zodoende altijd alert te reageren op nieuwe ontwik-
kelingen. Verander bijvoorbeeld van leverancier als de levertijden 
van artikelen oplopen.

Meer dan één niveau
Gebruik verschillende invalshoeken om uw inkopen te bekijken 
op twee niveaus. Bekijk dus niet alleen uw inkopen per inkoper. 
Bekijk ook uw inkopen per inkoper per periode om na te gaan 
of inkopers in een bepaalde periode hogere prijzen of kortingen 
hebben bedongen. En bekijk uw inkopen per inkoper per artikel 
om te achterhalen of sommige inkopers een artikel goed of min-
der goed inkopen.

Wilt u snel achterhalen welke combinaties van factoren van invloed zijn op uw inkopen? Met de 
module Inkoophistorie II beschikt u over een krachtig gereedschap om uw inkopen optimaal te 

beheersen, te sturen en te plannen.

Voor iedereen 
die inkopen

vanuit meerdere 
invalshoeken

wil analyseren 
om zodoende

het inkooptraject 
op een

hoger plan 
te brengen.
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Uw voordeel
Inzichtelijke inkoopklassementen, waarmee  
u een overzicht kunt oproepen van de 
leveranciers Top-10 of van de minst 
ingekochte artikelgroepen.
Scherp inkoopbeleid omdat u sneller kunt  
inspelen op inkoopveranderingen en tijdig 
uw inkoopstrategie kunt aanpassen.
Uitgebreide rapportagemogelijkheden  
dankzij de vijf rapportageniveaus en de 250 
selectiekenmerken.

Uitbreidingsmodules
Inkoophistorie I is een uitbreiding op Inkoop I. 

Kosten
U investeert € 250,- voor Inkoophistorie I.
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Hebt u meerdere magazijnen met tientallen stellingen, duizenden 
artikelen en verschillende magazijnmedewerkers? En mist u het 
overzicht? Vertrouw dan op de module Magazijnlocaties.

Met de module Magazijnlocaties ziet u tijdens het invoeren van 
uw verkooporders niet alleen wat uw voorraad is, maar ook op 
welke locatie in uw magazijn de voorraad is opgeslagen. Zo hebt 
u in een keer alle informatie bij de hand om uw verkooporders 
snel en effi ciënt af te handelen.

Wilt u uw voorraad in het magazijn vergelijken met uw admi-
nistratiegegevens? De module Magazijnlocaties biedt u inventa-
risatielijsten per magazijnlocatie waarmee u uw voorraad kunt 
inventariseren. Bovendien kunt u heel handig uw voorraden con-
troleren, want AccountView heeft hiervoor een aparte kolom ge-
reserveerd.

Geen zoekwerk meer
Bespaar uzelf veel zoekwerk. Leg magazijnlocaties direct vast tij-
dens het invoeren van uw inkoop- en verkooporders, en zelfs als 
u artikelen uit backorder haalt of ontvangsten invoert. Zo weet u 
precies waar u wat kunt vinden.

Hebt u meerdere magazijnen met tientallen stellingen, duizenden artikelen en verschillende 
magazijnmedewerkers? En mist u het overzicht? Vertrouw dan op de module Magazijnlocaties.

Voor iedereen die 
inzicht wil

hebben in de 
juiste locatie

van de voorraden.
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Uw voordeel
Perfect inzicht in uw inkopen doordat u uw  
inkoopresultaten eenvoudig kunt meten.
Krachtig gereedschap om uw inkopen  
optimaal te beheersen, te sturen en te 
plannen.
Eenvoudig oproepen van complexe  
overzichten, zoals een overzicht van de 
inkoopprijs per artikelgroep per leverancier, 
of van de ontvangsttijden per leverancier per 
magazijn.
Vele invalshoeken om uw inkopen te  
analyseren.

Uitbreidingsmodules
Inkoophistorie II is een uitbreiding op 
Inkoophistorie I. 

Kosten
U investeert € 595,- voor Inkoophistorie II 
(inclusief Inkoophistorie I).
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