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Aankoopcyclus
In de meest uitgebreide situatie bevat de aankoopcyclus de volgende documenten:

PRIJSAANVRAAG


BESTELLING

ONTVANGST GOEDEREN

MAGAZIJNMUTATIE

Ze komen in deze syllabus in bovenstaande volgorde aan bod.
Zowel de creatie van de individuele bonnen als de al dan niet integrale overname van de inhoud van
een bepaald document naar een volgend niveau worden behandeld. Adsolut biedt een aantal
hulpmiddelen om bvb. het ingeven van een bestelling te vergemakkelijken op basis van de
beschikbare voorraad of op basis van de orders van de relaties.
Op welk niveau een aankoop begint bepaalt u volledig zelf. Dit is afhankelijk van de situatie en van
de spelregels binnen uw onderneming.

Prijsaanvraag
Indien u de prijs van één of meerdere artikels wilt opvragen bij een leverancier, kan u een
prijsaanvraag ingeven. U vraagt als het ware een offerte aan uw leverancier.

Ingave
Klik onder KMO-Beheer in de menugroep Aankoop op Prijsaanvragen.
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Elk scherm dat u opent in Adsolut wordt getoond in grid-weergave. Dit betekent in dit geval dat er
een lijst verschijnt van de reeds ingegeven prijsaanvragen.
Enkel de openstaande prijsaanvragen worden getoond. Dit zijn de prijsaanvragen waarvan de status
Open is. Bevestigde, afgehandelde of bestelde prijsaanvragen komen tevoorschijn indien u de filter
linksbeneden uitvinkt of verwijdert. Adsolut past deze filter standaard toe.

Om een nieuwe prijsaanvraag in te geven, klikt u in de menugroep Data-acties op Nieuw. U kan ook
de toetsencombinatie CTRL+N gebruiken.

Het scherm dat verschijnt bestaat uit een klein gedeelte bovenaan met de basisgegevens van het
document. De tabbladen bevatten info mbt de artikels en bijkomende info. Onderaan vindt u de
totalen.
Bovenaan selecteert u het boek waarin de prijsaanvraag wordt gemaakt. Als er geen boek voorzien
is, kan u het creëren in de menugroep Algemeen onder het Systeembeheer.
Oefening
1. Creëer voor de prijsaanvragen een nieuw boek met als code PA.
Bij de creatie van een boek zijn de code, de naam en het soort boek verplicht. Desgewenst kan u
het eerstvolgend documentnummer aanpassen. Standaard is nummer 1 ingesteld. Indien dit het
enige boek is waarin u prijsaanvragen ingeeft, stelt u dit boek best in als default. Adsolut stelt dit
boek dan automatisch voor bij het ingeven van een nieuwe prijsaanvraag.
Om de documentflow te garanderen dient u op het tabblad Koppelingen boeken een gekoppeld boek
in te geven worden. Vermits u een prijsaanvraag kan omzetten naar een leveranciersbestelling kiest
u hier het boek BL.
Bewaar dit boek met CTRL+S of via de knop Opslaan linksboven.

2. Geef een prijsaanvraag in voor onderstaande nieuwe leverancier. Creëer de leverancier m.b.v.
de VIES-controle vanuit de prijsaanvraag via de 3 puntjes achteraan in het betreffende veld.
Tech Data bv
Tragel 47
9300 Aalst
BTW BE0438.282.424
Tel. +32 2 583 83 11
3. Vraag de prijs van 25 Logitech M235 draadloze muizen.
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Standaard vult Adsolut de huidige datum in. Deze is wijzigbaar. Indien gewenst kan u een
omschrijving invullen en een referentie van de leverancier.
Het is ook mogelijk om een contactpersoon te selecteren uit de leveranciersfiche. Indien zijn of
haar e-mailadres is ingevuld in de fiche kan de prijsaanvraag makkelijk gemaild worden naar de
betreffende contactpersoon.

Bewaar de prijsaanvraag en merk op dat de status van de bon Open is.
Het tabblad Bon info bevat informatie met betrekking tot de leverancier en ook in verband met een
eventuele levering.

U kan aangeven dat de levering rechtstreeks bij een klant dient te gebeuren en voor een levering
bij uw eigen firma, kan u aanduiden in welke vestiging dit gebeurt. Afhankelijk van de lay-out van
de prijsaanvraag worden deze gegevens al dan niet afgedrukt.
Meer uitleg over de creatie van en het werken met vestigingen vindt u op p. 13.
Via de knoppen Print en Email in de menugroep ReportActions kan u de prijsaanvraag afdrukken
en/of mailen.
Vanaf het moment dat u van de leverancier de prijzen doorkrijgt, vult u deze aan in de
prijsaanvraag. De status kan u dan manueel wijzigen in ‘Bevestigd’.

De status is een handig gegeven omdat u hierop kunt selecteren en filteren in lijsten en
overzichten.

Een prijsaanvraag heeft geen effect op de artikelfiche (ongeacht de status). Dit betekent dat de
leverancier en de aankoopprijs niet automatisch worden toegevoegd op het tabblad Prijzen,
subtabblad Aankoop.
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Functies
De menugroep Verwerking bevat een aantal handige functies.
Nieuwe Lijn, Lijn tussenvoegen en Kopieer document vragen geen verdere uitleg.
Beknopte statistiek
Deze functie kan op het niveau van de prijsaanvraag nuttig zijn indien u te maken hebt met artikels
waarvan de prijs voortdurend schommelt. Om de exacte kostprijs van het artikel te kennen doet u
een prijsaanvraag bij de leverancier. U zorgt er in dit geval best voor dat er geen prijzen zijn
ingevuld op de prijsaanvraag.
Deze functie geeft een overzicht van de artikels waarin de leverancier van de prijsaanvraag als
mogelijke leverancier of als voorkeurleverancier is ingevuld. De bijhorende statistiek wordt
berekend voor de periode(s) die u hebt ingegeven. Uiteraard verschijnt hier geen info indien het
gaat om een nieuwe leverancier.
Door in de kolom Bestel de gewenste aantallen in te geven, kan u de prijsaanvraag makkelijk
aanvullen. Klik op Ok om de lijnen over te nemen naar de huidige bestelling.
Oefening
1. Geef een nieuwe prijsaanvraag in bij Data Expert en haal via bovenstaande functie 3 artikels over
naar de prijsaanvraag. De periodes laat u blanco.
2. Verwijder de prijzen die zijn opgehaald met de escape toets.

Maak bestelbon
Via de knop Maak Bestelbon in de menugroep Verwerking kan u de prijsaanvraag omzetten naar een
bestelbon. De status van de prijsaanvraag verandert hierdoor in ‘Besteld’.
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Alle velden en artikellijnen van de verkregen bestelbon kunnen worden aangepast.
De bestelbon is nu ook zichtbaar in de lijst van de bestellingen die u kan oproepen via Bestellingen
in de menugroep Aankoop. Ook hier kunnen kan de bon worden gewijzigd, geprint, gemaild, …
Oefening
1. Roep de prijsaanvraag van Tech Data op en vul de prijs (€14.95 met 5% korting) in van de
draadloze muis.
2. Maak de bestelbon.
3. Controleer de artikelfiche en vul ook daar de aankoopprijs in bij Tech Data als
voorkeurleverancier.
Zoek artikel
Deze functie is handig als u de artikels van een bepaalde leverancier, van een bepaald merk of van
een bepaalde hoofdgroep snel wilt opzoeken. Ze biedt ook de mogelijkheid om te zoeken op het
artikelnummer van de leverancier.

Zoek contact
Deze optie biedt de mogelijkheid om een leverancier op te zoeken via de contactpersoon. Ze geeft
een overzicht van zowel de leveranciers als de contactpersonen. Filter op naam en gebruik het
sterretje om snel te vinden wat u zoekt
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Bestellingen
Manuele ingave
Klik in de menugroep Aankoop op Bestellingen om een de lijst van openstaande bestellingen op te
roepen.

Zoals steeds start ook dit scherm op in grid-weergave. Dit laat u toe om makkelijk bestaande
bestellingen op te zoeken. Via de knop Nieuw of via CTRL+N creëert u een nieuwe bestelling
Oefening
1. Geef een nieuwe bestelling in voor leverancier Data Expert NV.
2. De contactpersoon is Paul Tak met mailadres paul.tak@data-expert.eu
3. Bestel van volgende artikels telkens 15 stuks: CablExpert PP6-10M en CablExpert
15PP6-20M
4. Vraag om over 1 week te leveren en antwoord bevestigend op de vraag om de datum door te
schrijven naar de detaillijnen.
5. Activeer de kolommen gevraagde en bevestigde leverdatum.

6. Mail de bestelling naar de contactpersoon.
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Adsolut houdt van alle documenten een historiek bij van het printen, faxen en mailen. U kan deze
historiek opvragen via Historiek in de menugroep Data acties.

Functies
De functies Nieuwe Lijn, Lijn tussenvoegen en Kopieer document vragen geen verdere uitleg.
Toelichting bij Zoek artikel en Zoek contact vindt u hierboven op p. 5.
Beknopte statistiek
Deze functie geeft een overzicht van de artikels die u bij de leverancier (al dan niet als
voorkeurleverancier) van de huidige bon kunnen besteld worden. De statistiek wordt berekend voor
de periode(s) die u hebt ingegeven.
Door in de kolom Bestel de gewenste aantallen in te geven, kan u de bestelling makkelijk aanvullen.
Klik op Ok om de lijnen over te nemen naar de huidige bestelling.
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Boek ontvangst
Deze knop maakt het mogelijk om vanuit de bestelling onmiddellijk de ontvangt te registreren.
Adsolut haalt steeds de volledige bestelling over naar de ontvangst. Het is echter mogelijk om de
aantallen in de ontvangst in min of in plus aan te passen, lijnen te wissen of toe te voegen. De
oorspronkelijke bestelling krijgt hierdoor de status Backorder.
Oefening
1. Boek de ontvangst van de bestelling van Data Expert.
2. Pas de geleverde aantallen aan: 15 kabels van 10m en 8 van 20m.
3. Controleer de status van de bestelling.
Detail backorders relaties
Deze functie geeft een overzicht van alle relaties waarbij één of meerdere artikels uit deze
bestelling in backorder staan.

Afboeken bestelling
Naar analogie met het afboeken van orders in de verkopen, bestaat er aan de aankoopzijde een
functie die toelaat om een bestelling die niet volledig ontvangen is of waarvan een gedeelte
geannuleerd is af te boeken.
Het gebruik ervan zorgt ervoor dat de kolom Afgeboekt wordt aangevinkt en dat de backorder voor
de betreffende artikels verdwijnt.
Het is ook mogelijk om dit vakje manueel aan te vinken voor één of meerdere lijnen van een
bestelling.
Indien alle lijnen afgeboekt zijn en u de bestelling bewaart, wijzigt de status van de bestelling van
Backorder naar Ontvangen.
Oefening
Pas deze functie toe op de bestelling van Data Expert.

Maak afspraak
Via deze optie kan er met betrekking tot de bestelling in kwestie een afspraak worden gepland in de
agenda. Deze is terug te vinden onder Kantoor, Agenda en op het tabblad Planning van de
bestelling.
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Goedkeuringsprocedure
Om het goedkeuringsproces te activeren en de balk aan de rechterzijde uit te breiden met de
goedkeuringen dient u onder Systeembeheer, Dossier Settings op het tabblad Goedkeuringen de
optie Activeer goedkeuringen aan te vinken.

Bijkomend dient u in de leveranciersfiche aan te duiden of de leverancier in aanmerking komt voor
goedkeuringen. Dit gebeurt op het tabblad Aankoopgegevens, Algemeen.

Oefening
1. Activeer de goedkeuringen voor leverancier Tech Data.
2. Geef een nieuwe bestelling in voor 10 Logitech M235 draadloze muizen, bewaar ze en selecteer
een goedkeurder.
3. Controleer de status van de goedkeuring.
De vraag tot goedkeuring van de bestellingen van een bepaalde leverancier verschijnt automatisch
indien de instelling op de leveranciersfiche actief is. Er kan een goedkeuring nodig zijn van één tot
vier personen.
Het scherm waarin de goedkeurders kunnen worden gekozen, verschijnt automatisch bij het opslaan
van de bestelling.

Het is mogelijk om ook dit proces nog verder te automatiseren zodat per leverancier of
leveranciersgroep de goedkeurders op voorhand vastliggen, rekening wordt gehouden met het bedrag
van de bestelling, … De instellingen daarvoor vindt u onder Parameters, Boekhouding, Goedkeuringen
AK.
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Uiteraard dient een goedkeurder voldoende rechten te hebben om bestellingen te kunnen
goedkeuren.

Indien de goedkeuring niet is ingesteld via de leveranciersfiche kan deze ook manueel worden
gestart via de knoppen bovenaan in de menugroep Goedkeuringen.

De persoon of personen die de bestelling moet(en) goedkeuren, krijgt/krijgen hiervan een melding
te zien in hun “To Do / Goedkeuringen”-balk aan de rechterzijde van het scherm.

De aanvrager zelf ziet zijn of haar eigen aanvragen op dezelfde plaats onder Mijn aanvragen
verschijnen.
Openen van de bestelling in kwestie kan door erop te dubbelklikken.
Het effectief goedkeuren, afkeuren of delegeren gebeurt via de knoppen bovenaan in de menugroep
Goedkeuringen.

In de bestelling vertelt de status in welke fase de goedkeuring zich bevindt.

Deze status wijzigt na de effectieve goedkeuring. Hierna is de bestelling niet meer wijzigbaar.

Belangrijk om te weten is dat een goedgekeurde bestelling afhankelijk van de instellingen
automatisch gemaild of geprint wordt op het ogenblik van goedkeuring.

In de boekhouding is het eveneens mogelijk om een geboekte aankoopfactuur te koppelen aan een
goedkeuringsprocedure.
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Ontvangst goederen
Goederen ontvangen kan manueel of op basis van de bestelling.
Dit laatste kan vanuit de bestelling zoals op p. 8 is uitgelegd of vanuit het menu item Ontvangst
goederen in de menugroep Aankoop.
We bespreken beide werkwijzen.

Manuele ingave
Klik in het de menugroep Aankoop op Ontvangst goederen.

Vanuit de standaard grid-weergave die enkel de openstaande bonnen toont kan u via de knop Nieuw
of met CTRL+N een nieuwe bon openen.
Oefening
Ava Papierwaren levert 5 rollen bubbelfolie die een medewerker telefonisch heeft doorgegeven. Hij
vergat de bestelling in Adsolut te registreren. Geef de levering van bon AVA-L2485 manueel in door
het artikel zelf in te geven op het tabblad Artikels van de ontvangst.

Overhalen bestellijnen
Op levernota AVA-L2485 staan ook nog 100 pakken Canon printpapier A4 500 vellen waarvoor er wel
een bestelling geplaatst werd.
Om de levering hiervan te registreren èn ervoor te zorgen dat de bestelling afgeboekt wordt,
gebruikt u de knop Overhalen Bestellijnen in de menugroep Verwerking.

Er verschijnt een overzicht van de backorders, dit zijn de nog niet geleverde bestellingen van de
leverancier. Pas indien nodig de aantallen aan in de kolom Aantal leveren en vink het vakje in de
kolom Overhalen aan. Klik op Ok om de geselecteerde lijnen toe te voegen aan de ontvangstbon.

Oefening
1. Voeg aan de ontvangst van Ava Papierwaren de bestelde 100 pakken Canon printpapier toe.
2. Voeg in de ontvangst de kolom Bestel docnr. toe.
3. Controleer de status van de betreffende bestelling.
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Functies
Genereer Serie/Lot
Wie met serienummers en/of lotnummers werkt kan via deze knop voor de betreffende artikels
serienummers of lotnummers genereren.
Print etiket
Met deze optie kunt u etiketten afdrukken voor de ontvangen goederen.
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Stockbeheer
Algemeen
Het stockbeheer wordt in Adsolut geactiveerd en aangestuurd vanuit de individuele artikels.
Per artikel bepaalt u of er stock dient bijgehouden te worden en hoe Adsolut daar verder mee moet
omgaan.
Klik in de menugroep Beheer op Artikels om de lijst van artikels te openen.

Selecteer een artikel of vraag een blanco artikelscherm op door linksboven te klikken op Nieuw of
gebruik hiervoor de toetsencombinatie CTRL+N.
In de stamgegevens van het artikel zijn er 2 instellingen die van belang zijn:

•
•

Stockbeheer: zet het stockbeheer voor dit artikel aan of uit
Bestel status: bepaalt hoe Adsolut het voorraadbeheer voor dit artikel invult (zie ook de
gedetailleerde uitleg vanaf p. 16).

Bestelstatus Min/Max stock (stockbeheer aangevinkt)
Deze status is standaard. U KAN de minimum en maximum stock instellen zodat Adsolut hiermee bij
het genereren van een bestelvoorstel rekening houdt.
Bestelstatus Niet beschikbaar (stockbeheer uitgevinkt)
Dit artikel wordt niet besteld en meestal wordt er ook geen stock van bijgehouden. Een voorbeeld
hiervan is een dienst die geleverd wordt zoals transport of een spoedlevering.
Bestelstatus Op Bestelling (stockbeheer aangevinkt)
Van dit artikel wordt standaard geen stock bijgehouden. Enkel als er een bevestigd order is
ingegeven voor een relatie worden de artikels met deze bestelstatus mee opgenomen in het
bestelvoorstel. Als het artikel besteld wordt is er geen link met het order.
Bestelstatus Doorbestellen (stockbeheer aangevinkt)
Van dit artikel wordt standaard geen stock bijgehouden. Enkel als er een bevestigd order is
ingegeven voor een relatie worden de artikels met deze bestelstatus mee opgenomen in het
bestelvoorstel. Als het artikel besteld wordt is er een directe link tussen het order en de
bestelling. Dit biedt meerdere voordelen.

De standaardinstelling bij de creatie van nieuwe artikels is Voorraadbeheer “aan”, en bestelstatus
“Min/Max Stock”.

De optie Einde reeks rechtsboven op de artikelfiche zorgt ervoor dat u de aanwezige stock nog kan
verkopen. Eens dat gebeurd is kan u het artikel niet opnieuw aankopen of verkopen.
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Vestigingen, magazijnen en locaties
In Adsolut is het werken met vestigingen verplicht.
Geen nood als u slechts één vestiging hebt. Deze ene vestiging is in dit geval uw default vestiging
en Adsolut koppelt ze automatisch aan de bonnen.
Ook indien er meerder vestigingen zijn werkt u met een default vestiging.
In een vestiging kunnen er meerdere magazijnen zijn en binnen de magazijnen kunnen de artikels
zich op meerdere locaties bevinden.

Creatie van een vestiging
Klik onder Parameters in de menugroep Aankoop/Verkoop/Service op Vestigingen. Een overzicht
van de bestaande vestigingen verschijnt. Via CTRL+N of via de knop Nieuw linksboven creëert u een
nieuwe vestiging.

De enige vestiging in dit dossier is “Vestiging Mechelen”. Dit is ook de default vestiging.
Adsolut vult deze vestiging automatisch in op het tabblad Bon Info van de verschillende aan- en
verkoopdocumenten.

Creatie van een magazijn en toewijzing aan een vestiging
Klik onder Parameters in de menugroep Aankoop/Verkoop/Service op Magazijn. Een overzicht van
de bestaande magazijnen verschijnt. Via CTRL+N of via de knop Nieuw linksboven creëert u een
nieuw magazijn.
Duid rechtsboven aan bij welke vestiging dit magazijn hoort.

Per magazijn dient u op het tabblad Locatie minstens één locatie te definiëren. Indien u niet met
magazijnlocaties werkt, kan dit een default locatie zijn. Adsolut koppelt deze dan automatisch aan
alle artikels.
Indien nodig creëert u op dit tabblad alle specifieke magazijnlocaties.
Een overzicht van de stock in het betreffende magazijn vindt u op het tabblad Stock.
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Op het tabblad Min/Max kan u de minimum en maximum stock van de artikels in het betreffende
magazijn ingeven. De waardes die u hier ingeeft vindt u terug op het tabblad Voorraad, subtab
Min/Max Stock van de artikelfiche.
Oefening
Stel op het tabblad Min/Max voor de Iphone 12 128Gb Blauw de minimum stock in op 1 en de
maximum stock op 2 en controleer de artikelfiche.

Het tabblad Artikel locaties geeft een overzicht van de stock per locatie. Via de filterrij kan u de
stock van een bepaalde locatie snel opzoeken.

Koppelen van een medewerker aan een vestiging en magazijn
Adsolut biedt de mogelijkheid om medewerkers toe te wijzen aan een vestiging en magazijn.
Klik onder Parameters in de menugroep HRM op Medewerkers en open de gewenste fiche door erop
te dubbelklikken. Ga naar het tabblad Instellingen en maak een keuze uit de aanwezige vestigingen
en magazijnen.
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Bestelstatussen in de artikelfiche
Minimum en Maximum Stock
Deze status is standaard. Het vakje naast Stockbeheer is aangevinkt. U KAN de minimum en
maximum stock instellen zodat Adsolut hiermee bij het genereren van een bestelvoorstel rekening
houdt. Het instellen van de waardes is geen verplichting.
Om de minimum en maximum stock in te stellen gaat u in de artikelfiche naar het tabblad
Voorraad, sub tabblad Min/Max Stock.
Indien er geen waardes zijn ingevuld stelt Adsolut in een bestelvoorstel enkel een waarde voor
indien de theoretische stock negatief is.

Theoretische stock = Stock plus Backorders Lev. min Backorders Rel. min Gepickt

Oefening
Geef voor artikel Canon Printpapier A4 1000 vellen een minimumvoorraad in van 750 stuks en een
maximumvoorraad van 1000 stuks voor het centraal magazijn.

Controleer op het sub tabblad Voorraad de voorraadtellers.

Adsolut zal bij het genereren van een bestelvoorstel via de menugroep Aankoop rekening houden
met de theoretische stock. Deze teller houdt rekening met de backorders van de leverancier, de
backorders van de relaties en de eventueel reeds gepickte aantallen van het artikel.
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Klik op Bestelvoorstellen en vervolgens op Genereer bestelvoorstel en geef in het scherm dat
verschijnt eventueel bijkomende selecties in om het bestelvoorstel te beperken.

Het vakje naast het veld Stockbestellingen is standaard aangevinkt. Het zorgt ervoor dat Adsolut
een bestelvoorstel doet op basis van de minimum en maximum stock die is ingegeven in de
artikelfiche.
Standaard wordt enkel rekening gehouden met bevestigde orders.

In de praktijk zal een bestelvoorstel gegenereerd worden rekening houdend met alle doorbestel
statussen.

Oefening
1. Genereer het bestelvoorstel voor leverancier Ava Papierwaren.
Vermits de theoretische stock een waarde (670) heeft die lager is dan de minimum voorraad (750),
stelt Adsolut voor om bij te bestellen tot aan de maximum voorraad (1000). In dit geval gaat het om
330 stuks. Deze waarde is aanpasbaar in het voorstel.
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2. Maak de effectieve bestelbon door bovenaan in de menugroep Verwerking te klikken op Maak
bestelbon.
3. Open de gegenereerde bestelbon onder Aankoop, Bestellingen.

Ook hier zijn de aantallen nog wijzigbaar. Het is eveneens mogelijk om artikels toe te voegen aan
de bestelbon.
Print de bon af of mail hem naar de leverancier.

Op bestelling
Van dit artikel wordt standaard geen stock bijgehouden. Toch is het vakje naast het veld
Stockbeheer aangevinkt. Zo niet worden er geen voorraadtellers bijgehouden.
Deze instelling houdt in dat Adsolut enkel artikels opneemt in het bestelvoorstel indien er een
bevestigd order is ingegeven voor een relatie,. Als het artikel besteld wordt is er geen link met het
order.
We illustreren dit aan de hand van een oefening.
Oefening
1. Creëer volgend artikel:
Artikelcode
Artikelnaam
Groep 1
Aankoopprijs
Verkoopprijs
Bestelstatus

T01
Toetsenbord Azerty generisch
Hardware
5,00€ bij Tech Data (voorkeurleverancier)
12,50€ excl. BTW voor categorie Prijs1
Op bestelling

2. Geef een order in voor relatie Het Huis voor 2 van deze toetsenborden.

Artikels die als bestelstatus “Op bestelling” hebben worden default enkel mee opgenomen in het
bestelvoorstel als het order Bevestigd is. Via een instelling is het mogelijk om een order standaard
de status ‘Bevestigd’ te geven. Ga hiervoor naar Systeembeheer, menugroep Instellingen Logistiek
Beheer en plaats de instelling met als code AUTOBEVORDER op TRUE.

3. Genereer een bestelvoorstel voor leverancier Tech Data en controleer of artikel T01 opgenomen
is.
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Het voorstel bevat inderdaad de 2 stuks die door relatie Het Huis besteld werden (kolom Aantal).
Dit order genereert voor het artikel een backorder (kolom Backorders relaties).
Merk echter op dat er geen link is naar dit order (kolommen Order Doc., Order docnr. en Relatie
naam).
De verdere afwerking van de bestelling aan de leverancier gebeurt zoals besproken bij het
onderdeel “Minimum en Maximum Stock”.

Doorbestelling
Van dit artikel wordt standaard geen stock bijgehouden. Toch is het vakje naast het veld
Stockbeheer aangevinkt. Zo niet worden er geen voorraadtellers bijgehouden.
Enkel als er een bevestigd order is ingegeven voor een relatie worden de artikels met deze
bestelstatus mee opgenomen in het bestelvoorstel. Als het artikel besteld wordt is er een directe
link tussen het order en de bestelling. Dit biedt meerdere voordelen.
We illustreren ook deze werkwijze aan de hand van een oefening.
Oefening
1. Creëer volgend artikel:
Artikelcode
Artikelnaam
Groep 1
Aankoopprijs
Verkoopprijs
Bestelstatus

T02
Batterijlader
Hardware
42,00€ bij Dell (voorkeurleverancier)
82,00€ excl. BTW voor categorie Prijs1
Doorbestelling

2. Geef een order in voor relatie Pokora Mireille voor 1 batterijlader (artikel T02).

3. Genereer een bestelvoorstel voor leverancier Dell en controleer of artikel T02 opgenomen is.

Ook bij deze optie worden de artikels enkel opgenomen in het bestelvoorstel als het order de status
Bevestigd heeft. Zie de tip op p. 18 om deze handeling te automatiseren.

Het voorstel bevat inderdaad het artikel dat door relatie Pokora besteld is (Kolom Aantal). Dit
order genereert voor het betreffende artikel een backorder (kolom Backorder relaties).
Hier is er, in tegenstelling tot de vorige optie (Op bestelling) wel een rechtstreekse link met het
order en bijgevolg ook met de relatie (kolommen Order Doc., Order docnr. en Relatie naam).
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De verdere afwerking van de bestelling aan de leverancier gebeurt zoals besproken bij het
onderdeel “Minimum en Maximum Stock”.
De link met het order is nu ook terug te vinden op het tabblad Historiek, subtabblad Bestellingen
leveranciers van de artikelfiche. U dient hiervoor uiteraard de juiste kolommen te activeren via de
veldkiezer.

Zoals reeds aangehaald zal een bestelvoorstel in vele gevallen een combinatie zijn van alle
besproken methodes, waarbij alle Bestel statussen tegelijk worden opgenomen.

Indien het bestelvoorstel meerdere lijnen bevat die bij verschillende leveranciers moeten worden
besteld kan u op 2 manieren te werk gaan:
1. Met de CTRL-toets ingedrukt selecteert u meerdere individuele lijnen of u selecteert een reeks
lijnen met behulp van de SHIFT-toets door de eerste en de laatste lijn van de reeks aan te klikken.
Vervolgens klikt u bovenaan in de menugroep Verwerking op Maak bestelbon.

2. U selecteert één lijn en klikt bovenaan in de menugroep Verwerking op Bestelvoorstel
leverancier. Adsolut genereert vervolgens de bestelbonnen voor ALLE artikels die bij de leverancier
van de gekozen lijn moeten worden besteld. U hoeft met andere woorden slechts één lijn per
leverancier aan te duiden en Adsolut neemt alles wat bij deze leverancier openstaat op in het
voorstel.

In onderstaand voorstel zal ook de niet gemarkeerde lijn bij leverancier 100001 worden besteld.
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In het bijkomend scherm dat verschijnt wordt rekening gehouden met het minimum bestelbedrag
dat in de leveranciersfiche (tabblad aankoopgegevens) is ingegeven. Klik onderaan op Bestelbon om
de bon effectief te genereren.

Omdat Adsolut rekening houdt met het minimum bestelbedrag van de leverancier dient u de optie
Bestelvoorstel leverancier per leverancier uit te voeren..

Adsolut - KMO-beheer – Aankoop- en voorraadbeheer

21

Voorraadtellers
U weet ondertussen dat de artikelfiche in Adsolut net zoals de relatie- en de leveranciersfiche een
schat aan informatie bevat. Het tabblad Voorraad, subtabblad voorraad bevat een aantal tellers die
elk een waarde hebben. De betekenis ervan vindt u hieronder.

Soorten
Stock
Dit is de effectieve plankvoorraad op de aangeduide locatie in het betreffende magazijn.
Het betreft de aantallen in de ontvangsten van goederen min de aantallen op de verkoopbonnen. Of
deze laatste al dan niet gefactureerd zijn speelt geen rol.

Backorder Relaties
Het aantal artikels in openstaande of bevestigde orders.

Beschikbare stock
Het betreft de stock min de backorder relaties min de aantallen op de pickbonnen..

Backorders Leveranciers
Het aantal artikels in openstaande bestellingen.

Theoretische stock
Het betreft de stock plus de backorder leveranciers min de backorder relaties min de aantallen op
de pickbonnen.

Gepickt
Het aantal artikels op openstaande pickbonnen.

Reservatie stock
Vanuit een offerte aan een relatie kan stock gereserveerd worden. Deze teller geeft de
gereserveerde aantallen weer. In de syllabus van module 2 vindt u hierover meer uitleg.
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Oefening
Om de werking van de voorraadtellers goed te begrijpen creëren we een nieuw artikel.
Na elke verrichting binnen het aankoop- en verkoopproces bekijken we het effect op de
voorraadtellers.
Creëer volgend artikel:
Artikelnr.:
Artikelnaam:
Groep 1:
Leverancier:
Bruto Aankoopprijs:
Verkoopprijs:

R01
Router Linksys E1200
Netwerk
Tech Data (voorkeur)
13,00 €
29,99 € excl.BTW (Prijs 1)

Stap 1
Bestel bij Tech Data 20 routers R01.

Deze artikels zijn nog niet binnengekomen/ontvangen, maar staan in backorder bij de leverancier.
Dit wil zeggen dat alleen de theoretische stock verhoogt. In theorie hebben we 20 stuks op
voorraad. De effectieve stock zal worden verhoogd na registratie van de ontvangst.
Stap 2
Tech Data levert 10 stuks van de bestelde 20 routers.

We hebben 10 stuks ontvangen; de stock toont aan dat de plankvoorraad verhoogd is met 10 stuks.
Er blijven 10 stuks in backorder en de theoretische stock blijft 20 aangezien we na ontvangst van
alle artikels 20 stuks op voorraad zullen hebben.
Stap 3
Relatie Het Huis bestelt 3 routers R01.

De 3 stuks in ons order zijn nog niet uitgeleverd; hierdoor worden ze vermeld onder backorder
relaties. De beschikbare stock verlaagt naar 7, zijnde de 10 stuks op voorraad, verminderd met 3
stuks uit het order. De theoretische stock verlaagt naar 17, in theorie hebben we immers al 3 stuks
verkocht aan onze relatie Het Huis.
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Stap 4
Lever 2 stuks uit aan relatie Het Huis.

Van de bestelde 3 stuks leveren we er maar 2 uit. Onze plankvoorraad vermindert hierdoor met 2
stuks, er liggen nu nog 8 stuks in ons magazijn. Het overige stuk blijft vermeld onder backorder
relaties.
Stap 5
Tech Data levert de rest van de bestelling.

Onze voorraad stijgt hierdoor met 10 stuks, de teller stock geeft aan dat we 18 stuks op voorraad
hebben. Voor onze klanten staat er nog steeds 1 artikel in backorder. De beschikbare stock is
verhoogd naar 17, zijnde de huidige stock verminderd met de backorders. Backorders bij onze
leveranciers zijn allemaal ontvangen en komen op 0.
Stap 6
Relatie Het Huis vraagt de levering van het laatste stuk.

Uit onze voorraad hebben we het 1 stuk geleverd aan onze klant.De stock valt terug op 17 stuks. Er
staan nu geen backorders meer open voor klanten, ook onze leverancier heeft alles geleverd.
Hierdoor is de stock gelijk aan de beschikbare stock en aan de theoretische stock.

Het scherm wordt niet automatisch ververst. Gebruik F5 of klik op Vernieuw lijst in de menugroep
Data acties.

Vanuit de artikelfiche kan een bon makkelijk geopend worden vanuit het tabblad Historiek. Klik op
het betreffende sub tabblad en zoek de betreffende bon. Dubbelklik om deze te openen.
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Stockopname
Algemeen
Een stockopname is altijd een momentopname. Ze corrigeert de stock van de getelde artikels op
een bepaald ogenblik en plaatst de bonnen die tot op het moment van de registratie van de
stockopname (teldatum) zijn ingegeven op historiek. Hierdoor ontstaat een situatie vóór en na de
stockopname die het opzoeken van bepaalde info aanzienlijk kan versnellen.
In Adsolut is deze momentopname verfijnd tot op het niveau van één minuut. Het is mogelijk om
per dag meerdere stockopnames te registreren.

Werkwijze
Klik in de menugroep Stockbeheer op Beheer Stockopname.

Ook hier opent het scherm standaard in de grid-weergave en verschijnt er een overzicht van de
reeds geregistreerde stockopnames.
Om een nieuwe stockopname te starten klikt u linksboven op de knop Nieuw of u gebruikt hiervoor
de toetsencombinatie CTRL+N.

Merk op dat er in de stockopname linksboven 2 data staan:
•
•

de ingave-datum: de datum waarop u de stockopname start en begint in te geven
de tel-datum: de datum waarop u de artikels geteld hebt

Voor het voorraadbeheer is enkel de Tel-datum van belang.
Dit is het moment waarop de hoeveelheden die in de stockopname zijn ingevuld van toepassing zijn.
De getelde aantallen kan u op 2 manieren invullen. De gebruikte werkwijze is afhankelijk van het
aantal artikels dat geteld en ingegeven moet worden en eveneens van de werking en visie binnen
uw onderneming:
•

Door zelf manueel de artikels, het magazijn, en (eventueel) de locatie toe te voegen op het
tabbald artikels gevolgd door de getelde aantallen in de kolom Aantal. Deze werkwijze is af
te raden indien u een aanzienlijk aantal artikels moet ingeven.

•

Door het programma de artikels te laten ophalen en via het gebruik van selecties het
ingeven van de getelde aantallen op te splitsen per artikelgroep, per merk, per magazijn, …

Om de artikels door Adsolut te laten ophalen gaat u als volgt te werk.
Kies in de menugroep Verwerking voor Ophalen artikels.

In het scherm dat verschijnt hebt u de mogelijkheid om een specifieke selectie in te geven. Als u
geen selectie(s) invult, worden alle artikels opgehaald.
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Houd rekening met de optie “Artikels zonder stock ophalen”: als deze optie niet aangevinkt is zal een
artikel waar volgens Adsolut op dat ogenblik geen stock voor is, niet opgenomen worden in de lijst.

Met een klik op de knop Verwerk haalt Adsolut alle artikels op waarbij de optie Stockbeheer is
aangevinkt.
Standaard is voor elk artikel de waarde nul ingevuld in de kolom Aantal.

Vul in de kolom Aantal de getelde hoeveelheden in.
Desgewenst kan u ervoor kiezen om de aantallen uit de kolom Vorige stock (dit is de voorraad die
volgens Adsolut aanwezig is) in de kolom Aantal te laten invullen. Gebruik hiervoor de knop
Aantallen invullen in de menugroep Verwerking. Deze optie is handig indien de stock vrij accuraat is
en zorgt ervoor dat u enkel de aantallen van de artikels die afwijken dient in te vullen.
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Geef de correcte cijfers in of corrigeer de voorgestelde aantallen.
Vervolgens boekt u de stockopname via de knop Boek correctie in dezelfde menugroep. Gezien het
belang van de teldatum vraagt Adsolut hierbij nogmaals om deze datum te bevestigen .

Het vakje naast het veld Geboekt wordt door deze actie aangevinkt en de boekingsdatum en het
boekingstijdstip worden ingevuld. De ingavedatum, de teldatum en de boekingsdatum kunnen 3
verschillende data zijn.
Hierna zijn de gewijzigde aantallen zichtbaar op het tabblad Voorraad van de artikelfiche.
Het tabblad Historiek, sub tabblad Stock correcties geeft een overzicht van de aanpassingen die via
de stockopname zijn geregistreerd.

Om de ingave te vergemakkelijken de kans op fouten te verminderen, kan u gebruik maken van de
stock app.

Lijsten
In de menugroep Stockbeheer kan u zowel de stocklijst als de inventaris opvragen en afdrukken.

Stocklijst
De stocklijst toont een overzicht van de actuele stock van de artikels.
Deze lijst is altijd gebaseerd op de kostprijs.
Ze houdt geen rekening met de artikels die op een openstaande (niet gefactureerde) verkoopbon
staan.

Adsolut - KMO-beheer – Aankoop- en voorraadbeheer

27

Zorg ervoor dat de kolommen Kostprijs en Totale waarde KP zijn geactiveerd in de stocklijst. Zo niet
is het mogelijk dat het totaal dat onderaan de lijst berekend wordt niet overeenkomt met het detail
van de individuele lijnen.

U kan de stocklijst afdrukken door ergens in de tabel te klikken op de rechtermuisknop en
Afdrukken of Afdrukvoorbeeld te kiezen. Hier is het eveneens mogelijk om de lijst te exporteren.

Inventaris
De inventaris toont de boekhoudkundige waarde van de stock op een bepaalde datum.
De waardering ervan kan u zelf kiezen en is afhankelijk van bepaalde keuzes binnen uw
onderneming. Vraag zeker raad aan uw boekhouder indien u hierover vragen hebt.
Mogelijke waarderingen zijn:
•
•
•
•

Kostprijs
Gemiddelde aankoopprijs (u dient een ‘van’ en ‘tot’ datum in te geven)
Laatste aankoopprijs
Netto aankoopprijs

Artikels op een openstaande (nog niet gefactureerde) verkoopbon staan op deze lijst. Zolang ze niet
gefactureerd zijn, blijven ze eigendom van uw onderneming.
Standaard opent de inventaris in grid-weergave, met een overzicht van de reeds gegenereerde
inventarislijsten. Via Nieuw linksboven of via CTRL+N creëert u een nieuwe inventarislijst.
Geef de datum in en kies ook de waardering die moet worden toegepast. Klik op Bewaar om de lijst
te berekenen.
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Indien u kiest voor “Kostprijs” als waardering kijkt Adsolut in de algemene instellingen of hier FIFO,
dan wel “kostprijs voorkeurleverancier” moet worden toegepast.

Het is niet mogelijk om op éénzelfde datum meerdere inventarislijsten te berekenen.

U kan de inventaris afdrukken door ergens in de tabel te klikken op de rechtermuisknop en
Afdrukken of Afdrukvoorbeeld te kiezen. Hier is het eveneens mogelijk om de lijst te exporteren.

Stockcorrectie
Om de stock van één of een beperkt aantal artikels aan te passen is de stockopname minder
geschikt.
Vanuit de artikelfiche kan u, mits u voldoende rechten hebt, een stockcorrectie boeken door in de
menugroep Verwerking te kiezen voor Boek stockcorrectie.

Geef hier de correcte hoeveelheid in, eventueel voor het specifieke magazijn. Klik vervolgens op
OK, om de wijziging door te voeren.

Het is niet de beweging (het aantal artikels erbij of eraf) die u dient in te geven, maar de correcte
hoeveelheid. Adsolut berekent en boekt deze beweging zelf.
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Deze aanpassing is onmiddellijk zichtbaar op het tabblad Voorraad van de artikelfiche.

Historieken
De historieken van de voorraadbewegingen voor een specifiek artikel kan u op 2 manieren
consulteren. Beiden vertrekken vanuit de artikelfiche.
Tabblad Historiek
De sub tabbladen van het tabblad Historiek van de artikelfiche geven per document (prijsaanvragen,
bestellingen, ontvangsten, orders, verkoopbonnen, …) of per beweging (stockcorrecties,
magazijnmutaties, …) de uitgevoerde acties weer. Tezamen verklaren zij de voorraadtellers die u
op het tabblad Voorraad terugvindt.
Dubbelklik op een document of beweging om deze in detail te bekijken.

Info Stockbewegingen
Een overzicht van alle bewegingen voor een specifiek artikel kan u vanuit de artikelfiche opvragen
door te klikken op Info stockbewegingen in de menugroep verwerking.
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Sneltoetsen
Esc

Maak het veld leeg

CTRL+N

Nieuw record

CTRL+S

Opslaan

CTRL+Z

Ongedaan maken

CTRL+D

Verwijderen

CTRL+P

Afdrukken

CTRL+M

Mailen

CTRL+F4

Actieve tabblad sluiten

ALT+F4

Programma sluiten

F5

Scherm verversen

F2

Wisselen tussen lijstweergave en record

CTRL+F12

Tabstop-instelling activeren/deactiveren

SHIFT+F7

Factureer

F7

Klaar voor facturatie
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Instellingen
Aanspreking

Systeembeheer, Algemeen

Artikel bijdrage

Parameters, Artikels

Artikel kortingsgroepen

Parameters, Artikels

Artikelgroepen

Parameters, Artikels

Artikelmerken

Parameters, Artikels

Betalingsvoorwaarden

Parameters, Boekhouding

Boeken

Systeembeheer, Algemeen

Blokkeringen

Systeembeheer, Instellingen Logistiek Beheer

Btw-regimes

Parameters, Boekhouding

Geldigheidsduur offertes

Parameters, CRM

Gemeente

Systeembeheer, Algemeen

Goedkeuringen

Systeembeheer, Dossier Settings,
Goedkeuringen
Leveranciersfiche, tab Aankoopgegevens
Parameters, Boekhouding, Goedkeuringen AK

Hit rate

Parameters, CRM

Landen

Systeembeheer, Algemeen

Opvolgen offertes

Systeembeheer, Instellingen Logistiek Beheer,
Instelling – OPVOLGINGSALES op TRUE

Orders automatisch status ‘Bevestigd’ geven

Systeembeheer, Instellingen Logistiek Beheer,
Instelling – AUTOBEVORDER op TRUE

Prijscategorie

Systeembeheer, Instellingen Logistiek Beheer

Relatie kortingsgroep

Parameters, Aankoop/Verkoop/Service

Vertegenwoordigers

KMO-beheer, Verkoop

Vestiging

Parameters, Aankoop/Verkoop/Service
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