OpenERP Verkoop
Basisfuncties
• Beheer van opportuniteiten,
aanvragen, orders en leveringen
• Klantencontracten, prijslijsten,
betalingsvoorwaarden
• Opvolgen commerciële acties

Orders
• Beheer leveringsadressen,
factuur, order
• Verschillende leveringsmodellen
• Incoterms
• Levering zo snel mogelijk of na
voltooiing van order
• Modellen voor orders en/of
aanvragen, snel kopiëren
• Controle van klantenvoorkeuren

Orderlijnen
• Automatische berekening van
vertraagde leveringen, voorraad
en prijs
• Op voorraad of volgens order
• Snelle ingave zonder product
• Aanpasbare producten
• Dubbele meeteenheden
• Ondersteuning toegewezen orders
• Geconsolideerde verkoop

Facturen
• Verschillende modellen voor
levering / factuur (manueel,
automatisch, vooruitbetaling,…)
• Integratie met analytische
boekhouding
• Factuur volgens geleverde of
bestelde hoeveelheden

Prijslijsten
• Beheer kortingen op verschillende
niveaus
• Beperkte prijsgeldigheid
• Voorkeuren en contracten van
klanten

• Flexibele methoden om
verkoopprijs te berekenen

Snel zichtbaar
• Uitgebreide rapporten die snelle
beslissingen toelaten
• Zicht op toekomstige stock,
kostprijs, orders en
klantenhistoriek

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

Opportuniteiten
• Opvolgen en plannen van
commerciële opportuniteiten
• Verschillende statussen,
verkooppijplijn, maandelijkse
verkoop, …
• Instellen van acties,
communicatiekanalen,
gemoedstoestand van de relatie
• Historiek, traceerbaarheid van
acties

Controle en opvolging
• Volledige historiek van statussen
• Factuurcontrole
• Controle, automatisering en
planning van leveringen
• Levering en/of factuur per
orderlijn mogelijk
• Computergestuurde planner

Producten
• Varianten en modellen
• Zelf te configureren

OpenERP Verkoop
Multi’s
•
•
•
•

Meerdere verkooppunten
Meerdere magazijnen
Meertalig
Meerdere leveringswijzen en
prijslijsten

Ergonomie
• Aanmaningen volgens voorkeur
klant
• Snel koppelingen bekijken
• ‘Klikken en koppelen’ voor vlotte
navigatie

Integratie
• 3 gratis eCommerce-interfaces:
ezPublish, OSCommerce, Joomla
• 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/maand,
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)

