OpenERP Aankoop
Basisfuncties
• Beheer en opvolgen van
aankopen
• Sorteren per bestelpunt of flow
• Leverancierscontracten,
prijslijsten, betalings- en
leveringsvoorwaarden

Orders
• Opvolgen aanvragen
• Meerdere adressen per
leverancier
• Goedkeuring via handtekening
klant en bevestiging leverancier
• Levering naar magazijn of
eindklant
• Manuele orders of
ordervoorstellen
• Orders samenvoegen

Orderlijnen
• Automatische berekening van
gewenste levertermijn en prijs
• Snelle ingave zonder product
• Dubbele meeteenheden

Facturen
• Factuurcontrole
• Integratie met boekhouding via
kostcenter

Prijslijsten
• Beheer kortingen en
leverancierspromoties
• Beperkte prijsgeldigheid
• Voorwaarden en contracten

Snel zichtbaar
• Uitgebreide rapporten die snelle
beslissingen toelaten
• Zicht op toekomstige stock,
details kosten en
leveranciershistoriek

Levering
• Meerdere leveringswijzen
• Prijs per gewicht, volume, andere
eenheden
• Verschillende leveringsmodellen
• Beheer leveranciersvoorkeuren

Controle en opvolging
• Volledige historiek van statussen
• Controle van ontvangen factuur
• Controle, automatisering en
planning van leveringen
• Gedeeltelijke en volledige
ontvangsten, gedeeltelijke
facturen
• Opvolging vertraging levering
• 12 streepjescodetypes
• Logistieke eenheden

Bijbestellen
• Bestelpunt per product en
magazijn
• Product “in bestelling” houden
• Geïntegreerd berichtensysteem
voor stock
• Wijzigen mogelijk tijdens
bestelproces
(behoeftenberekening,
annulering, …)

Producten
• Varianten en modellen
• Producten in voorraad, diensten
(onderaanneming)
• Onbeperkt aantal
leveranciers/groepen
• Voorkeuren per leverancier:
minimumhoeveelheid,
leveringstermijn, …
• Referentie en productcodes
leveranciers

OpenERP Aankoop
Multi’s
•
•
•
•

Meerdere winkels
Meerdere magazijnen
Meertalig
Meerdere leveringswijzen

Ergonomie
•
•
•
•

Aanmaningen
Abonnementenbeheer
Snel koppelingen bekijken
‘Klikken en koppelen’ voor vlotte
navigatie

Integratie
• EDI-module voor elektronische
orders, facturen en leveringen
• Integratie met algemeen en
analytisch plan
• Integratie met stockbeheer en
taakopvolging

Rapporten
• Verkooppijplijn (schatting
verkopen en toekomstige kosten)
• Verkopen per dag, gecumuleerd
of niet
• Persoonlijke rapporten via
OpenOffice
• Integratie met Word en Excel

Uiterst flexibel
• Alle schermen aanpasbaar
(ingave, lijsten, rapporten,
opzoeken, ...)
• Beheer van toegangsrechten en
menu’s
• Toegang via Internet
• Uitbreidbaar met tal van modules
• Processen en meldingen op maat
van uw bedrijf (via workflows)

