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aCCountView Voor winDows HanDeL

Met de module Voorraadanalyse beschikt u over inzich-
telijke standaardkruistabellen, waarmee u uw goederen-
beweging per artikel en per periode in elke gewenste 
combinatie en vanuit iedere gewenste invalshoek kunt 
analyseren en presenteren. Bovendien exporteert u deze 
tabellen eenvoudig naar Excel voor verdere analyse en 
bewerking.

E�  ciënt voorraadbeheer
Voorkom een regelmatig terugkerende voorraadpiek op basis van 
informatie over de voorraadwaarde. Gebruik daarnaast informa-
tie over niet gebruikte artikelen om soortgelijke productie of in-
kopen te voorkomen. En zie met informatie over goederenbewe-
gingen meteen of een bepaald artikel een ongebruikelijk hoge
of lage eindvoorraad heeft.

Inzichtelijke kruistabellen
Gebruik de inzichtelijke standaardkruistabellen, waarmee u uw 
goederenbeweging per artikel per periode in elke gewenste com-
binatie en vanuit iedere gewenste invalshoek kunt analyseren en 
presenteren. Exporteer deze tabellen eenvoudig naar Excel voor 
verdere analyse en bewerking.

Uw voordeel
Drie soorten rapporten met ruim dertig invalshoeken,  
waarvan een groot deel op twee niveaus en op basis van 
tientallen selectiekenmerken.
Optimaal inzicht in uw voorraadverloop in tijd, waardoor u  
uw klanten beter kunt bedienen en eerder kunt inspelen op 
veranderingen.
Tijdwinst doordat het u geen uren of dagen meer kost om  
de gewenste informatie boven tafel te halen.

Uitbreidingsmodules
Voorraadanalyse is een uitbreiding op de module Voorraad.

Kosten
U investeert € 595,- voor Voorraadanalyse.

Wilt u beter zicht hebben op de uithoeken van uw magazijn en uw voorraden per artikel in 
verschillende combinaties en over elke gewenste periode bekijken? De module Voorraadanalyse 

levert u de informatie met een druk op de knop.
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Helder overzicht
Gebruik het venster Artikelen voor een duidelijk 
overzicht van uw goederenstroom en voorraden. 
Vraag ook gedetailleerde voorraadgegevens op 
van uw artikelen vanuit een groot aantal plaatsen 
in AccountView. Zie zo voor elk artikel hoeveel in 
backorder staat, hoeveel is besteld en hoeveel 
in productie is. Plan op deze manier nog beter 
uw inkopen en baseer ze bovendien op harde 
cijfers.

Flexibele voorraadwaarderingen
Gebruik een vaste verrekenprijs (VVP) voor het 
registreren van de waarde van uw voorraad. Of 
pas de VVP per artikel aan met afzonderlijke op-
ties en journaliseer de herwaardering.

Uw voordeel
Optimaal voorraadbeheer op basis van  
volautomatische voorraadregistratie, zowel 
in aantallen als in waarde.
Uitgebreide standaardrapportage,  
waaronder overzichten van Te 
herwaarderen voorraad, Verwerkte 
voorraden, Voorraadaantallen, 
Voorraadherwaarderingen, 
Voorraadoverzicht en Voorraadwaardering. 
Inzichtelijk vensters met artikelinformatie  
waarmee u altijd inzicht hebt in uw 
voorraden.
Flexibel verhogen of verlagen van vaste  
verrekenprijzen voor groepen artikelen met 
een percentage of een vast bedrag, inclusief 
afronden en corrigeren voor psychologische 
prijzen.

Uitbreidingsmodules
U kunt Voorraad uitbreiden met Voorraadhistorie 
I, Voorraadanalyse en/of Voorraadwaardering.

Kosten
U investeert € 595,- voor Voorraad.
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