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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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Met de module Offertes beschikt u over fl exibele functionaliteit 
om persoonlijke en professionele offertes op te stellen. Wilt u 
iedere offerte voorzien van een standaardinleiding?

U maakt hiervoor een standaardtekstelement aan en automatisch 
krijgt elke offerte uw inleiding mee. Vraagt u zich af waarom 
bepaalde aanbiedingen steeds worden afgewezen? De module 
Offertes geeft u het antwoord. Want hiermee kunt u niet alleen 
de complete historie van uw offertes bijhouden, maar u kunt ook 
inzichtelijke afwijzingsanalyses uitvoeren. Voortaan weet u pre-
cies waarom uw offertes worden afgewezen en kunt u altijd alert 
reageren.

Persoonlijke o� ertes
Gebruik de handige standaardtekstelementen – zoals een aan-
hef en uw leveringsvoorwaarden – voor uw offertes. Maak zelfs 
verschillende offerte-indelingen voor uw binnenlandse en buiten-
landse klanten. Houd zo rekening met de specifi eke situatie en 
wensen van uw klanten en vergroot uw slagingskans zonder extra 
tijd te investeren.

Wilt u klantgerichte én professionele o� ertes opstellen zonder daarin
veel tijd te steken? Met de module O� ertes maakt u o� ertes in de taal

van uw klanten!

Voor iedereen die
controle wil 

hebben op het 
verkoopproces en 
de verkoopkansen 
wil vergroten met 

persoonlijke
en professionele 

o� ertes.
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Uitgebreide rapportage en zoekvensters
Profi teer van de uitgebreide rapportagemoge-
lijkheden en zoekvensters. Ga zo in het venster 
Artikelen snel na in welke magazijnen en locaties 
een bepaald artikel is opgeslagen. En bekijk in 
het venster Magazijnlocaties de artikelmutaties 
op een magazijnlocatie. Druk bovendien in het 
venster Magazijnlocaties in één handeling een 
inventarisatierapport af.

Razendsnel invoeren
Versnel uw invoerwerk. Reken hierbij op de au-
tomatische toewijzing van magazijnlocaties door 
AccountView op basis van instellingen, stamge-
gevens, prioriteiten en voorraadaantallen. Voer 
ook even gemakkelijk wijzigingen door.

Compleet inzicht
Zoom in op uw voorraden in uw verschillende 
magazijnen voor een volledig overzicht. Bekijk zo 
de vrije voorraad per magazijnlocatie per artikel, 
voorraadgrootheden per magazijnlocatie per ar-
tikel, artikelmutaties per magazijnlocatie, artikel-
regelgegevens per artikelmutatie per magazijnlo-
catie, en magazijnoverboekingen per artikel.

Uw voordeel
Professioneel beheer van uw  
magazijnlocaties dankzij de ondersteuning 
van meer dan 60 miljoen magazijnen 
met elk meer dan 60 miljoen mogelijke 
magazijnlocaties.
Handige functionaliteit zoals het kopiëren  
van magazijnlocaties en de codering van 
magazijnen en magazijnlocaties op vijf 
niveaus.
Compleet inzicht in uw voorraden in uw  
verschillende magazijnen doordat u hierop 
onbeperkt kunt inzoomen.
Naadloze integratie van de invoer van  
magazijnlocaties in alle artikelinvoervensters, 
waaronder Verkooporder, Inkooporder, 
Voorraadbladzijde, Artikelen in backorder, 
Ontvangsten, Productieorder.

Uitbreidingsmodules
Magazijnlocaties is een uitbreiding op de module 
Voorraad. U kunt Magazijnlocaties uitbreiden met 
Goederenuitgi� e.

Kosten
U investeert € 895,- voor Magazijnlocaties.
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