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Met de module Verkooporders beschikt u over een compleet 
overzicht van al uw artikelen in backorder. En kunt u, nadat u de 
artikelen hebt ontvangen, de artikelen aan de backorders toewij-
zen. Hiermee houdt u volledig zicht op uw orderproces.

Moet er eerst een aanbetaling op een verkooporder worden ge-
daan? Met de module Verkooporders registreert u deze op een-
voudige wijze in AccountView. Na het verwerken van de verkoop-
factuur wordt het aanbetaalde gedeelte automatisch verrekend. 
Hiermee houdt u grip op uw orderadministratie en optimaliseert 
u uw verkoopproces.

Voorraadcontrole
Tijdens het invoeren van een order con troleert AccountView of 
er voldoende voorraad aanwezig is om de order te kun nen leve-
ren. Indien onvoldoende voorraad aanwezig is, kan de orderregel 
automatisch in zijn geheel of voor een gedeelte in backorder wor-
den geplaatst. Deze orderregel kan worden nageleverd op het 
moment dat er voldoende voorraad aanwezig is.

Wilt u zicht houden op uw verkooporders en uw beschikbare voorraad, zodat u precies weet wat 
bijbesteld en nageleverd moet worden?  Kies dan voor de module Verkooporders.

Voor iedereen die 
een uitgebreide 

orderadministratie  
wil voeren en 

de levering  van 
artikelen wil 

beheren.
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Uw voordeel
Standaardrapportage op twee niveaus  
voor elke combinatie van bovenstaande 
invalshoeken, zoals een overzicht van de 
levertijden per debiteur per magazijn.
Eigen klassementen op basis van  
gerealiseerde omzet per artikelgroep of 
overzichten van de bruto-marge per artikel.
Rapportage over meerdere jaren tegelijk. 

Uitbreidingsmodules
Verkoophistorie II is een uitbreiding op de mo-
dule Verkoophistorie I.

Kosten
U investeert € 595,- voor Verkoophistorie II 
(inclusief Verkoophistorie I).
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Wilt u op elk moment inzicht in uw voorraden? Met de module 
Voorraad vindt u al uw artikelinformatie in overzichtelijke ven-
sters. Gedetailleerd en realtime. Zo weet u precies welke artikelen 
in backorder staan, hoeveel is besteld en hoeveel in productie is.

Hebt u te maken met prijswijzigingen of infl atiecorrecties? Met 
de module Voorraad voert u deze wijzigingen razendsnel door. 
Want u kunt prijzen eenvoudig voor meerdere artikelen tegelijk 
verhogen of verlagen met een percentage of vast bedrag. U kunt 
zelfs de gewijzigde prijzen nog automatisch afronden en corrige-
ren voor psychologische prijzen.

Volledige integratie
Profi teer van de volledige integratie van uw voorraadadministra-
tie met uw fi nanciële boekhouding en handelsadministratie. Laat 
AccountView zo de artikelmutaties die u invoert op inkooporders 
en verkooporders automatisch verwerken in zowel uw voorraad-
administratie, als uw fi nanciële administratie.

Wilt u weten wat u op voorraad hebt? Wat er nog in bestelling staat? 
En wie wat in backorder hee�  staan? Vertrouw dan op de module Voorraad.

Voor iedereen 
die een beter 

voorraadbeheer 
op basis van 
automatische

voorraad-
registratie wenst.
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Extra orderlay-outs
Richt het hele ordertraject op uw eigen manier in 
met behulp van de extra orderlay-outs. Druk met 
gemak verkooporders, facturen, orderbevestigin-
gen, paklijsten voor het magazijn, vrachtbrieven 
voor het vervoer en pakbonnen voor  ontvangst-
controle af.

Aanbetalingen
Verwerk met gemak order  en vervoers kosten 
in uw verkooporders en maak  creditnota’s pro-
bleemloos aan. Registreer ook eenvoudig een 
aanbetaling op een verkooporder en laat Ac-
countView na het verwerken van de verkoop-
factuur  het aanbetaalde gedeelte automatisch  
verrekenen.

Deelfacturering en deelleveringen
Gebruik de mogelijkheid om deelfacturen te 
versturen. Factureer zo van een uitgeleverde ver-
kooporder met meerdere orderregels één regel 
of alleen de regels die zijn geleverd, bijvoorbeeld 
in geval van een dispuut. Omgekeerd kunt u ook 
meerdere deelleveringen van een verkooporder 
op één factuur terug laten komen. Uiteraard 
met duidelijke vermelding van de verschillende 
pakbonnummers die aan de deelleveringen ten 
grondslag liggen.

Uw voordeel
Goed inzicht in alle lopende orders met  
de gewenste levertijden, als artikelen niet 
op voorraad zijn dan plaatst u deze in 
backorder.
Vijf handige standaard weergaven van  
voorraad aantallen: Aanbetaald, Besteld, 
Geleverd, Televeren en Backorder.
Diepgaand inzicht doordat u snel kunt  
inzoomen in de verkoophistorie per debiteur, 
verkooporders per debiteur, verkoophistorie 
per artikel en verkoophistorie per artikel per 
debiteur.
Flexibele standaardrappor tage waaronder  
overzichten van artikelen in backorder, 
artikelen in order en orders per debiteur.
Orderbevestigingen elektronisch versturen  
(vanaf AccountView Business).
Meerdere afl everadressen vastleggen per  
klant.

Uitbreidingsmodules
Verkooporders is een uitbreiding op de module 
Facturering I en Voorraad.

Kosten
U investeert € 895,- voor Verkooporders.
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