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Met de module Productiestuklijsten hebt u optimaal inzicht in en 
perfecte controle op uw productieproces. Zo kunt u een produc-
tieorder gedeeltelijk gereedmelden, zodat u direct zicht hebt op 
wat geassembleerd is en wat nog gepland staat voor productie.

Met de module Productiestuklijsten kunt u direct vanuit uw pro-
ductieorder de marge op een samengesteld artikel opvragen. Dat 
is het gebruiksgemak van AccountView!

Volledig overzicht
Houd overzicht over uw productieproces. Laat AccountView uw 
voorraadadministratie en fi nanciële administratie bij de productie 
van eindproducten automatisch bijwerken. Reserveer bovendien 
in uw voorraadadministratie de onderdelen voor een eindpro-
duct. En zet eindproducten in onderhandenwerk, zodat u zicht 
hebt op de voorgenomen productie.

Productieformules
Maak concept-productieorders aan op basis van productieformu-
les, of voer deze handmatig in. Werk met productieformules om 
het aantal te produceren eenheden op grond van uw voorraad-
aantallen te bepalen. Pas productieformules bovendien eenvou-
dig aan uw eigen bedrijfsvoering aan.

Verzorgt u zelf de assemblage van artikelen? En wilt u administratieve
a� andeling automatiseren? Reken dan op de module Productiestuklijsten.

Voor iedereen 
die zelf de 

voorraadgestuurde
productie geheel of

gedeeltelijk voor 
zijn rekening wil 

nemen.
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Speciale gevallen
Handel prijsstunts automatisch af, en leg kwan-
tumkortingen en rabatten gemakkelijk vast. Voer 
zo staffels in voor een actieweek, inclusief be-
kendmakingsdatum, en AccountView past ze 
automatisch toe. Maak gebruik van korting òp 
korting. Mis nooit meer inkoopkortingen en 
voorkom misverstanden als gevolg van een ver-
geten actieprijs.

Sta� els
Leg al uw prijsafspraken, kortings- en toeslagre-
gelingen vast in de vorm van prijslijsten en staf-
fels, zowel voor inkoop- als verkoopregelingen. 
Laat AccountView ze vervolgens automatisch 
toepassen tijdens het invoeren van orders. Han-
teer per order een andere prijslijst en pas zo uw 
prijsstructuren nog fl exibeler toe.

Alles bij de hand
Vraag vanuit de overzichtsvensters alle prijsinfor-
matie inclusief staffels op. Dit is handig als u veel 
telefonische prijsonderhandelingen voert.

Prioriteiten
Profi teer van de automatische prioriteitsstructuur 
waarmee u rekening kunt houden met uitzonde-
ringen. Laat AccountView prioriteit geven aan de 
meest specifi eke staffel.

Uw voordeel
Inkoop- en verkoopstaffels op basis van  
absolute prijzen, kortingspercentages, 
toeslagpercentages, kortingsbedragen en 
toeslagbedragen.
Inkoop- en verkoopstaffels met onbeperkt  
aantal staffelregels per staffel, begin- en 
einddatum, bekendmakingsdatum, vreemde 
valuta en blokkering.
Prijslijsten en staffels invoeren, wijzigen  
en opvragen vanuit alle belangrijke 
overzichtsvensters.
Inkoop- en verkoopstaffels per prijslijst en  
artikelgroep, per debiteur of crediteur en 
artikelgroep, per prijslijst en artikel, en per 
debiteur of crediteur en artikel.
Complexe prijsstructuren vastleggen, zoals  
korting òp korting.
Minder fouten en beter inzicht in  
kortingsmogelijkheden.

Uitbreidingsmodules
U kunt Prijsafspraken I uitbreiden met de mo-
dule Uitgebreide vreemde valuta. Prijsafspraken I 
is een uitbreiding op de module Facturering I of 
Inkoop I.

Kosten
U investeert € 595,- voor Prijsafspraken I.
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Met de module Samengestelde artikelen beschikt u over een over-
zichtelijke boomstructuur, waarin u in één oogopslag kunt zien of 
een artikelsamenstelling compleet is. Bovendien kunt u naar wens 
artikelen toevoegen aan vaste artikelsamenstellingen. Eenmalig 
of structureel als aanvulling op uw artikelsamenstellingen.

Werkt u met de module Samengestelde artikelen, dan kunt u 
tegemoet komen aan alle eisen van uw klant. Want in een hand-
omdraai kunt u uw vaste artikelsamenstellingen wijzigen. Voegt u 
een artikel toe aan een artikelsamenstelling? Automatisch wordt 
deze dan gerelateerd aan het hoofdartikel.

Flexibele orderinvoer
Pas uw standaardconfi guratie in een handomdraai aan de wen-
sen van uw klant aan. Reken daarbij op de volledige handha-
ving van alle onderlinge relaties. Bestaat een keuken bijvoorbeeld 
uit vier onderkasten, twee bovenkastjes en een oven? Voeg dan 
eenvoudig twee handgrepen aan de samenstelling van de kastjes 
toe. Verdubbelt u het aantal bovenkastjes, dan worden ook de 
samenstellende onderdelen daarvan (planken, deurtje) verdub-
beld, inclusief de extra handgreep. Verhoogt u de prijs van een 
deurtje, dan wordt dit in alle kastjes doorgevoerd. Maak zo in 

Verkoopt u complexe combinaties van losse artikelen?
Kies dan voor de praktische module Samengestelde artikelen.

Voor iedereen die
combinaties van

artikelen 
verkoopt en het 

factureringsproces
wil versnellen en

foutloos wil 
leveren.
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Kostprijzen wijzigen
Bereken de kostprijs van de samengestelde ar-
tikelen op basis van de kostprijs van de onder-
delen. Wijzig de waarde van de samengestelde 
artikelen niet handmatig, maar via een herwaar-
dering. Druk snel een rapport af waarop per sa-
mengesteld artikel de kostprijs wordt berekend 
en met de actuele kostprijs wordt vergeleken, 
inclusief de toegevoegde waarde.

Productie op voorraad
Verwerk uw productiebehoefte in productie-
formules op basis van de voorraad. Voer deze 
productieformules in de stamgegevens van de 
te produceren artikelen in. Genereer zo automa-
tisch concept-productieorders.

Ordergestuurd produceren
Maak concept-productieorders aan met formules 
op basis van verkooporders als u volledig produ-
ceert op bestelling. Of doe dit handmatig. Zie op 
de tekortenlijst welke samengestelde artikelen 
u nog moet produceren en welke onderdelen u 
moet bestellen.

Uw voordeel
Volledig overzicht over het productieproces. 
Automatisch bijwerken van zowel de  
voorraadadministratie als de fi nanciële 
administratie bij de assemblage van 
eindproducten.
Complete kostprijsberekeningen en  
productie-adviezen. 
Flexibel assemblageplanningen aanmaken,  
zowel automatisch als handmatig.
Tekortenlijst op basis van concept- 
productieorders.

Uitbreidingsmodules
Productiestuklijsten is een uitbreiding op de mo-
dule Voorraad.

Kosten
U investeert € 895,- voor Productiestuklijsten.
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