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prodUctiestUklijsten

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

Voor wie
Voor iedereen die zelf  
de voorraadgestuurde  
productie geheel of  
gedeeltelijk voor zijn  
rekening wil nemen. 

Volledig oVerzicht
Houd overzicht over uw productieproces. 
Laat AccountView uw voorraadadmini
stratie en financiële administratie bij de 
productie van eindproducten auto matisch 
bijwerken. Reserveer bovendien in uw 
voorraadadministratie de onderdelen 
voor een eindproduct. En zet eindproduc
ten in onderhanden werk, zodat u zicht 
hebt op de voorgenomen productie. 

prodUctieformUles
Maak conceptproductieorders aan op 
basis van productieformules, of voer 
deze handmatig in. Werk met productie
formules om het aantal te produceren 
eenheden op grond van uw voorraadaan
tallen te bepalen. Pas productieformules 
bovendien eenvoudig aan uw eigen 
bedrijfsvoering aan.

kostprijzen wijzigen
Bereken de kostprijs van de samenge
stelde artikelen op basis van de kostprijs 

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

* Uitbreiding op de  
module Voorraad.
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Uw Voordeel
 Volledig overzicht over  

het productieproces.

 Automatisch bijwerken  
van zowel de voorraad
administratie als de financiële 
administratie bij de assemblage 
van eindproducten.

 Complete kostprijs
berekeningen en  
productieadviezen.

 Flexibel assemblageplan
ningen aanmaken, zowel 
automatisch als handmatig.

 Tekortenlijst op basis van 
conceptproductieorders.

van de onderdelen. Wijzig de waarde van 
de samengestelde artikelen niet handmatig, 
maar via een herwaardering. Druk snel 
een rapport af waarop per samengesteld 
artikel de kostprijs wordt berekend en 
met de actuele kostprijs wordt vergeleken, 
inclusief de toegevoegde waarde.

prodUctie op Voorraad
Verwerk uw productiebehoefte in  
productieformules op basis van de  
voorraad. Voer deze productieformules 
in de stamgegevens van de te produceren 

artikelen in. Genereer zo automatisch 
conceptproductieorders.

ordergestUUrd prodUceren
Maak conceptproductieorders aan met 
formules op basis van verkooporders als 
u volledig produceert op bestelling. Of 
doe dit handmatig. Zie op de tekortenlijst 
welke samengestelde artikelen u nog 
moet produceren en welke onderdelen  
u moet bestellen.

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

prodUctiestUklijsten




