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VoorraadBeheer

Heeft uw accountant al eens gezegd dat uw voorraad lager kan? Of 
raakt u klanten kwijt omdat u niet meteen kunt leveren? De module 
Voorraadbeheer zorgt voor tevreden klanten en lage voorraadkosten.

Voor wie
Voor voorraadhoudende 
handelsbedrijven, die een 
efficiënt voorraadniveau  
en hoge klanttevredenheid 
willen combineren.

VoorUit kijken
Een verkoper moet er vanuit kunnen  
gaan dat er voldoende voorraad is. Een 
inkoper wil niet zien dat een artikel niet 
meer leverbaar is, hij wil zien dat hij nú 
moet bestellen om over twee weken een 
voorraadtekort te voorkomen. Efficiënt 
voorraadbeheer betekent signaleren, 
vooruit kijken en informeren. Dat is  
precies wat de module Voorraadbeheer 
ondersteunt.

minder Voorraadkosten
Een groothandel heeft gemiddeld onge-
veer 30% van het balanstotaal geïnves-
teerd in voorraad. Gemiddeld betaalt 
men een kwart daarvan aan kosten: 
opslag, incourante artikelen, kapitaal-
beslag enzovoort. Op een balans van  
4 miljoen betekent dat al gauw 3 ton aan 
voorraadkosten per jaar! Met één dag 
kortere opslagduur kunt u al snel 0,5% 
extra winst realiseren. Uw accountant 
rekent het u graag voor.

U kunt uw bestelsysteem niet alleen eenvoudig inrichten en per artikel optimaliseren, 
maar ook snel inspelen op gewijzigde omstandigheden. 

* Uitbreiding op de  
module Verkooporders.

BUsiness
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Uw Voordeel
 Kant-en-klare bestel-

adviezen die u naar wens 
kunt aanpassen en snel  
in inkooporders kunt  
omzetten.

 Available To Promise 
(ATP): u kunt altijd een 
betrouwbare leverdatum 
afgeven. Uw klant wil niet 
weten dat u niet kunt leve-
ren, hij wil weten wanneer 
dat wél kan.

 ABC-analyse: uw product-
planners focussen op uw 
A-artikelen, met een hoge 
waarde en omzetsnelheid. 
De B-artikelen handelt het 
bestelsysteem voor uw af.

 Cycle counting: doel-
gerichte doorlopende  
inventarisatie, voor  
betrouwbare voorraad-
standen.

leVerdatUm centraal
De module Voorraadbeheer combineert 
voorraad-, inkoop- en verkoopgegevens 
om optimale voorraadniveaus te berei-
ken én vast te houden. Een betrouwbare 
leverdatum is de spil van het bestelsys-
teem. Die wordt gebruikt om te bepalen 
of er moet worden besteld, hoeveel en 
wanneer. En als er onverhoopt toch  
een voorraadtekort optreedt, wil uw  
klant de vermoedelijke leverdatum 
weten. 

Voorraad in de tijd
Gebruik dit venster om per dag en  
per week inzicht in voorraadstanden te 
krijgen. Laat het systeem bij orderinvoer 
de leverdatum bepalen, aan de hand van 
het voorraadverloop in de tijd. Mocht  
er onvoldoende voorraad zijn om op de 
gewenste leverdatum te kunnen leveren, 
dan kan AccountView u adviseren of en 
hoe u het tekort kunt afhandelen.

Uw verkoper beschikt in één oogopslag over de toekomstige voorraadstanden met de  
bijbehorende inkoop- en verkooporders. Hij kan meteen de juiste keuze maken, en uw 
klant is tevreden.
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