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1. Introductie 
 

Met de inkoopmodule van het Dashboard beheert 

u uw inkooporders. Inkooporders kunnen 

handmatig worden aangemaakt of automatisch 

worden gegenereerd. 

Een inkooporder doorloopt de volgende cyclus: 

1. Concept. Elke nieuwe inkooporder krijgt de 

status Concept. Een concept order kan nog 

worden gewijzigd en aangevuld. 

2. Verzonden. Als de order naar de 

leverancier is gestuurd krijgt deze de status 

Verzonden. Een verzonden order kan niet 

meer worden gewijzigd, en is de basis voor 

de goederenontvangstcontrole. 

3. Afwijkende Levering. Wanneer de levering 

afwijkt van de bestelling krijgt de 

inkooporder de status Afwijkende 

Levering. Dit doet zich bijvoorbeeld voor 

als een order in delen wordt geleverd. De 

status komt dus niet bij elke order voor. 

4. Afgehandeld. Als een order compleet is 

geleverd krijgt deze automatisch de status Afgehandeld. Orders met de status Afwijkende 

Levering kunnen handmatig op deze status worden gezet. 

5. Factuur OK. Een inkooporder die correct is gefactureerd door de leverancier kan handmatig 

op de status Factuur OK worden gezet. 

Naast deze statussen kent het inkooppanel ook nog de status Verwijderd. Alleen Concept 

inkooporders kunnen worden verwijderd. 
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2. Overzicht Inkooporders 
 

 

Het startscherm van de inkoopmodule bevat een overzicht van alle inkooporders, gesorteerd op 

aflopend  inkoopordernummer.  

Het overzicht kan worden doorzocht en gefilterd met de invulvakken boven de kolommen.  

De rechterkolommen bevatten de acties die op een inkooporder kunnen worden uitgevoerd. Welke 

acties dat zijn hangt voor een deel af van de status die de inkooporder heeft. Vrijwel alle acties 

kunnen zowel via het icoon in de rechterkolom worden uitgevoerd, als via een knop in de geopende 

inkooporder. 

- Een concept inkooporder kan worden geopend, 

verwijderd of worden verzonden. 

- Een verwijderde concept inkooporder kan worden 

geopend, of opnieuw naar de status concept 

worden gezet. 

- Een verzonden order kan worden geopend. Door de 

goederenontvangsten te registeren gaat de 

inkooporder automatisch naar de status 

Deellevering of Afgehandeld.  

- Een Deellevering kan worden geopend, en kan handmatig naar de status Afgehandeld 

worden gezet.  

- Een Afgehandelde order kan worden geopend, worden teruggezet naar de vorige status 

(deellevering of volledige levering), of worden doorgezet naar de status Factuur OK. 

- Een inkooporder met de status Factuur OK kan worden geopend, of worden teruggezet naar 

de status Afgehandeld. 
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Boven het overzicht kunnen nieuwe concept inkooporders worden aangemaakt.  

- Met de optie Nieuwe Order wordt een lege concept  inkooporder klaargezet, die vervolgens 

handmatig kan worden gevuld.  

- De optie Genereer Order produceert een gevulde concept inkooporder. Deze bevat een 

bestelregel voor elk artikel waarvan de voorraad is gedaald onder het gewenste 

voorraadniveau.  

Het gewenste voorraadniveau kan worden vastgelegd in de Voorraadmodule. Webshops die geen 

voorraad houden laten de gewenste voorraad op nul staan. Bij een verkoop daalt de vrije voorraad 

onder 0, waardoor bij de aanmaak van een inkooporder het verkochte aantal automatisch op de 

inkooporder  komt te staan. 

De informatie in de kolom Beschrijving van het inkooporderoverzicht wordt gevuld met Automatisch 

Gegenereerde Order wanneer de order is aangemaakt via de optie Genereer Order, en is bij 

handmatig aangemaakte orders leeg. De tekst kan worden aangepast door in de kop van een 

geopende inkooporder op het potloodje te klikken dat naast de beschrijving staat. 
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3. Concept Inkooporder 
 

 

Een concept inkooporder bevat de volgende kolommen: 

- Product(naam) 

- Voorraad vrij: het aantal producten dat op de plank ligt, min het aantal producten dat reeds 

verkocht is maar nog niet is uitgeleverd 

- Voorraad werkelijk: het aantal producten op de plank (in het magazijn) 

- Voorraad gewenst: de gewenste voorraadhoogte, zoals aangegeven in de Voorraadmodule 

- Besteld: het totaal aantal dat in bestelling staat, zowel in concept orders als in verzonden 

orders 

- Bestelling: het aantal producten dat nu wordt besteld 

- Inkoopprijs: inkoopprijs van het product ex btw. Deze kolom bevat de laatst ingevoerde prijs 

van het product, en kan worden gewijzigd 

- Totaalprijs: bestelde aantal maal inkoopprijs. 

Regels kunnen worden verwijderd of gewijzigd met de knopjes op elke regel in de rechterkolom. 

De inkooporder kan worden uitgebreid met extra regels door een product te kiezen in de dropdown 

op de laatste regel. In deze dropdown verschijnen uitsluitend producten die bestelbaar zijn bij de 

toeleverancier (niet de status Uitlopend hebben). Of een product bestelbaar is bij de leverancier kan 

worden aangegeven in de Voorraadmodule, en voor Producten zonder opties tevens in de 

Productmodule.  
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Wanneer een product is gekozen worden de voorraadgegevens opgehaald, en wordt de laatst 

bekende inkoopprijs getoond. De inkoopprijs kan desgewenst worden aangepast, en er kan een 

aantal worden ingevoerd. De regel kan worden opgeslagen (en dus worden toegevoegd aan de 

bestelling) door op het opslaan icoontje rechts te klikken. 

Wanneer de order gereed is kan deze naar de volgende status (Verzonden) worden gezet door op de 

knop Order Verzenden te drukken (in het grijze vlak bovenaan). Deze actie kan ook worden 

uitgevoerd op het Overzicht Inkooporders scherm. 

Een verzonden inkooporder wordt niet automatisch verzonden naar de leverancier. Deze 

functionaliteit zal beschikbaar komen in een volgende release. Ditzelfde geldt voor de koppeling 

tussen producten en leveranciers, waardoor per leverancier een aparte inkooporder kan worden 

gegenereerd. Deze acties dienen nu nog handmatig te worden gedaan. 
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4. Verzonden Inkooporder / Goederenontvangst 
 

 

Een inkooporder met de status Verzonden is besteld bij de leverancier, en het wachten is dus op de 

goederen. Wanneer deze arriveren, zullen de aantallen worden gecontroleerd. Dit gebeurt met 

behulp van het scherm Goederenontvangst. 

Het scherm Goederenontvangst bevat de volgende kolommen: 

- Product 

- Inkoopprijs 

- Besteld 

- Geleverd 

- Totaalprijs 

- Geleverde waarde 

Het daadwerkelijk geleverde aantal producten kan per regel  worden genoteerd door op het Bewerk 

icoontje te drukken dat zich rechts op elke regel bevindt. 

Het geleverde aantal kan afwijken van het bestelde aantal, bijvoorbeeld 

wanneer er sprake is van deelleveringen. Wanneer reeds eerder ontvangsten 

zijn genoteerd op een bestelregel is dat zichtbaar in de kolom Geleverd naast 

het invulvakje waarin ontvangsten kunnen worden genoteerd. 
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In de kolom Geleverd kunnen ook negatieve getallen worden ingevoerd. Deze functionaliteit is 

bedoeld om fouten te kunnen corrigeren. 

Alle ingevoerde hoeveelheden worden direct verwerkt in de Voorraadmodule. Voor elke mutatie 

wordt een voorraadmutatieregel weggeschreven, onder vermelding van het inkoopordernummer en 

de datum. 

Wanneer een order compleet is geleverd is het niet noodzakelijk om per product de ontvangsten te 

noteren, maar kan voor de hele order worden aangegeven dat alle regels compleet zijn geleverd. 

Wanneer een order compleet is geleverd (alle bestelde aantallen zijn gelijk aan de ontvangen 

aantallen) krijgt de order automatisch de status Afgehandeld. Zo lang dit nog niet het geval is heeft 

de order de status Afwijkende Levering.  

Een Afwijkende Levering kan handmatig op Afgehandeld worden gezet. Dit doet zich bijvoorbeeld 

voor als niet alle bestelde goederen zijn ontvangen, maar er ook geen nalevering meer volgt. 
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5. Afgehandelde inkooporder 
 

 

Na ontvangst van de goederen, of soms gelijktijdig met die goederen, volgt een factuur van de 

leverancier. Deze facturen zullen worden gecontroleerd op juistheid voor wat betreft de  

- Gehanteerde prijzen 

- Geleverde aantallen 

Voor deze controle staat het overzicht Factuurcontrole ter beschikking. Dit overzicht bevat alle 

inkooporderregels, met een extra kolom  Geleverde Orederwaarde. De kolommen Orderwaarde en 

Geleverde Orderwaarde  verschillen alleen wanneer er sprake is van een Afwijkende Levering.  

Het totaal factuurbedrag kan uiteraard afwijken van de het totaalbedrag in de inkoopordermodule, 

bijvoorbeeld omdat er leverings- of andere kosten in rekening zijn gebracht door de toeleverancier, 

of omdat er sprake was van een aantal deelleveringen. De inkooporder module bevat verder ook 

geen functionaliteiten voor de administratieve vastlegging en verwerking van inkoopfacturen.  

Het factuurbedrag vóór kosten moet dus gelijk zijn aan het bedrag in de kolom Geleverde 

orderwaarde. Wanneer de facturen kloppen kan de inkooporder status naar Factuur OK worden 

gezet. 

 

 


