
DetaOffice – Voorraad beheer

Om uw voorraad goed te kunnen beheren, moet u natuurlijk wel inzicht krijgen in uw assortiment. Een
van de mogelijkheden die het Detacom Winkel Management Systeem u daarvoor biedt is de
uitgebreide groepsindeling. U kunt 999 groepen aanmaken. Elke artikelgroep kan zelf weer 999
subgroepen bevatten. Theoretisch zou u dus elk artikel in een aparte subgroep kunnen plaatsen,
ruimte genoeg dus. Aan de “bovenkant” kunt u verschillende groepen ook weer “verdichten” tot
grootboeken. Dit kan u helpen een goed beeld te verkrijgen. U kunt deze indeling zelf, volgens uw
eigen wensen snel aanbrengen. Kijk eens naar het voorbeeld hierboven. Heeft u zich wel eens de
volgende vragen gesteld:  Wat zet ik nu jaarlijks om in tourfietsen (=omzetoverzicht op groep 10). Wat
is mijn actuele voorraad “tourfietsen met trommelrem” (=voorraadlijst groep 10, subgroep 1). Stel, u
maakt een verdichting aan op grootboek: Groep 1 t/m 10 verwijst naar grootboek 8000 in uw
boekhouding, groep 11 naar 8010, groep 12 naar 8020 en groep 20 naar 8030. Door het overzicht
“omzetverdichting” kunt u al deze groepen dus “samenvoegen” tot het volgende overzicht:
GROOTBOEK       AANT OMZET INCL  OMZET EXCL    INKOOP   BRUTOWINST   BRW%
    ===========================================================================
    8000           452.0    8012.45     6733.15   4511.21      2221.94   33.0
    8010           218.0     410.87      345.27    189.90       155.37    45.0
    8020            91.0    1110.25      932.98    877.00        55.98     6.0
    8030           824.0    1959.50     1646.64   1267.91       378.73    23.0
    ===========================================================================
TOTAAL            1585.0   11493.07     9658.04   6846.02      2812.02    29.1

De mogelijkheden zijn legio. Uzelf bepaalt hoe u deze indeling aanbrengt, zoals dit het best aansluit
binnen uw bedrijf..

Uiteindelijk gaat het allemaal om de
artikelen. Natuurlijk wilt u dit allemaal
snel kunnen invoeren en bewerken. De
basisinformatie snel in beeld, de
uitgebreide informatie netjes
gegroepeerd. Het artikelscherm heeft
vanzelfsprekend een dergelijke
indeling. U kunt er snel doorheen –
met en zonder gebruik van een muis!



Met het registreren van een tweewieler
kunt u heel ver gaan – als u wilt. U
kunt voor een “model” gegevens
vooraf invoeren. U kunt de tweewielers
in de voorraad al bij binnenkomst
registreren. Maar natuurlijk ook op het
moment van verkoop.

Ook kunt u afbeeldingen bij uw artikel
plaatsen. Als uw leverancier dit
aanlevert, dan is het in een aantal
gevallen zelfs mogelijk om deze
afbeeldingen automatisch over te
nemen van de leverancier.

Over automatisch gesproken: het
onderhouden van een artikelbestand
kost wel tijd. Daarom zijn er diverse
handige hulpmiddelen in het systeem
aanwezig als kopiëren van een artikel.
Nog handiger is het als een
artikelbestand automatisch ingelezen
kan worden. Via ondermeer CD-
koppelingen met leveranciers, maar
zeker ook via onze website is dit heel
gemakkelijk. Dit is voor onze klanten
overigens allemaal gratis beschikbaar!

Overigens hoeft u niet bang te zijn
voor automatische verwerking. U
bepaalt zelf welke gegevens u over wilt
nemen en hoe het systeem om moet
gaan met bijvoorbeeld nieuwe en
reeds bestaande artikelen. Daarnaast
zijn er uitgebreide rapportages
beschikbaar die duidelijk laten zien wat
er is toegevoegd of bewerkt. U houdt
zelf maximaal controle over uw
bestand alleen gaat het op deze
elektronische wijze allemaal veel
sneller dan dat u het handmatig zou
moeten doen!

Artikelbeheer binnen het Detacom Winkel Management Systeem is er op gericht om u zo eenvoudig
mogelijk onderhoud te laten plegen. Bij de ontwikkeling van het systeem staan de opmerkingen van
onze klanten centraal. Hierdoor kost het onderhouden van uw bestand zo min mogelijk tijd.




