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verkooPorders

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 wie
Voor iedereen die een uitge
breide orderadministratie  
wil voeren en de levering  
van artikelen wil beheren.

voorraadcontrole
Tijdens het invoeren van een order con
troleert AccountView of er voldoende 
voorraad aanwezig is om de order te kun
nen leveren. Indien onvoldoende voorraad 
aanwezig is, kan de orderregel automatisch 
in zijn geheel of voor een gedeelte in back
order worden geplaatst. Deze orderregel 
kan worden nageleverd op het moment 
dat er voldoende voorraad aanwezig is.

extra orderFormulieren
Richt het hele ordertraject op uw eigen 
manier in met behulp van de extra order
formulieren. Druk met gemak verkoop
orders, facturen, orderbevestigingen,  
paklijsten voor het magazijn, vrachtbrieven 
voor het vervoer en pakbonnen voor  
ontvangstcontrole af. 

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 
toewijzen. Hiermee houdt u volledig zicht op uw orderproces.

* Uitbreiding op de modules 
Facturering I en Voorraad.
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uw voordeel
 Goed inzicht in alle lopende 

orders met de gewenste 
levertijden, als artikelen niet 
op voorraad zijn dan plaatst 
u deze in backorder.

 Vier handige standaard
weergaven van voorraad
aantallen: Besteld, Geleverd, 
Te leveren 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 elek
tronisch versturen (vanaf 
AccountView Business).

 Meerdere afleveradressen 
vastleggen per klant.

aanbetalingen
Verwerk met gemak order en vervoers
kosten in uw verkooporders en maak  
creditnota’s probleemloos aan. Registreer 
ook eenvoudig een aanbetaling op een 
verkooporder en laat AccountView na  
het verwerken van de verkoopfactuur  
het aanbetaalde gedeelte automatisch  
verrekenen. 

deelFacturering en  
deelleveringen
Gebruik de mogelijkheid om deelfacturen 
te versturen. Factureer zo van een uitge
leverde verkooporder 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 pak
bonnummers die aan de deelleveringen 
ten grondslag liggen.

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