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Verkoopcyclus 

 

In de meest uitgebreide situatie bevat de verkoopcyclus de volgende documenten: 

 

 

OFFERTE 

 

  

 

ORDER 

 

  

 

(PICKBON) 

 

  

 

VERKOOPBON 

 

  

 

FACTUUR 

 

 

 

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.  

Op welk niveau een verkoop begint bepaalt u volledig zelf. Dit kan van relatie tot relatie 
verschillen.  
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Offerte 

Een offerte is een vrijblijvende prijsopgave aan een relatie (klant of prospect). Meestal zijn de 
voorgestelde prijzen beperkt geldig in de tijd. Een offerte heeft geen invloed op de stock van de 
artikels.  

 

Ingave en opbouw 

Algemeen 
Klik onder KMO-Beheer in de menugroep Verkoop op Offerte. 

 

 

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 offertes.  

Enkel de openstaande offertes worden getoond. Dit zijn de offertes die nog niet verkocht zijn. Ze 
zijn nog niet overgenomen naar een order of een verkoopbon en hebben de status “Lopend” 
(bovenaan in het midden). 

Standaard past Adsolut deze filter toe, waardoor enkel de openstaande bonnen verschijnen. Deze 
filter is onderaan het scherm te zien: 

 

Desgewenst deactiveert of verwijdert u de filter.  Via “Bewerk Filter” rechts beneden kan u de 
filter verder uitbreiden of aanpassen. 

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

 

 
Het offerte scherm opent. 

 

 

 

Het offertescherm bestaat uit een klein gedeelte bovenaan met de basisgegevens van het 
document. De tabbladen in het midden op het scherm bevatten info mbt de voorgestelde artikels en 
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hun prijzen, gegevens voor de opvolging door uw sales verantwoordelijke, … .  Onderaan vindt u de 
totalen, de winstmarges, de kortingsgroep en de prijscategorie. 

Standaard maakt Adsolut een offerte in het offerteboek OF. Dit is de map waarin de offertes 
worden verzameld. Het is mogelijk om meerdere boeken aan te maken. Dit kan voordelen bieden 
bij het opvragen van statistieken en lijsten en kan het opzoeken vergemakkelijken. Zo zou u er voor 
kunnen opteren een afzonderlijk boek aan te maken voor elke vertegenwoordiger, voor elke 
vestiging of voor elke dienst binnen uw onderneming. 

 Boeken creëert u via Systeembeheer > Algemeen > Boeken. Hier stelt u ook de nummering in. 

 

Enkel in een offerte is het mogelijk om in het veld Relatie een klant of een prospect in te geven. In 
andere documenten (orders, verkoopbonnen, …) gaat het steeds om klantengegevens.  

Desgewenst selecteert u de contactpersoon aan wie de offerte gericht is.   

Zowel de relatie als de contactpersoon kunnen vanuit de geopende offerte gecreëerd worden door 
te klikken op de drie puntjes achteraan het betreffende veld.  

Standaard wordt de huidige datum ingevuld. Deze is wijzigbaar.   

De vertegenwoordiger wordt – indien ingevuld in de relatiefiche – automatisch overgenomen in het 
betreffende veld. Ook deze is wijzigbaar. Let op: de wijziging is enkel van toepassing op de 
betreffende offerte. Indien u de vertegenwoordiger blijvend wilt wijzigen, open dan de relatiefiche 
via de drie puntjes naast de naam van de relatie en pas de gegevens in de relatiefiche aan. 

Vanuit de relatiefiche worden naast de vertegenwoordiger ook nog andere gegevens opgehaald.  
Onderaan vindt u de prijscategorie en de kortingsgroep waartoe de relatie behoort.  
 

 
 

Tabbladen 
Tabblad Artikels 

Standaard opent het tabblad Artikels. Hier voegt u de inhoud van de offerte, zowel artikels als vrije 
tekst toe aan het document. 

Artikels opzoeken kan op basis van: 
- het artikel 
- de barcode 
- de leverancier 

 
De manier van opzoeken wordt bepaald in de kolom Zoek. 
 

 
  



 

 

 Adsolut KMO-beheer - Verkoopbeheer                                4 

 Het is ook mogelijk om op EAN-code te zoeken met behulp van een barcodescanner. In dit geval 
activeert u de kolom Scanveld via de veldkiezer. U plaats deze kolom best vooraan. 

 
Afhankelijk van de gekozen zoekmethode stelt Adsolut bepaalde kolommen voor als u in de kolom 
Artikel het drop down menu openklikt. Standaard is de zoekmethode ingesteld op Artikel en zijn de 
voorgestelde artikels gesorteerd op artikelnummer.  
Als u de cursor in de kolom Artikel plaatst en vervolgens een sterretje (*) ingeeft, opent Adsolut het 
drop down menu automatisch en komt u afhankelijk van het standaard zoekveld dat is ingesteld 
automatisch terecht in het juiste zoekveld.* 
 

 

 

Adsolut haalt uit de artikelfiche de eenheidsprijs op die overeenkomt met de prijscategorie die aan 
de gekozen relatie is toegewezen. Dit voorstel is steeds aanpasbaar. In de kolom Korting 1 (en 
eventueel ook Korting 2 indien deze via de veldkiezer gekozen is) kan u bijkomende 
kortingspercentages toekennen. 
 
Tabblad Sales 

Zoals de naam van het tabblad doet vermoeden, vindt u op deze plaats een aantal velden die de 
opvolging van de offerte vergemakkelijken. 
Zo kan u hier onder andere de datum invullen waarop de klant vermoedelijk zijn beslissing zal 
nemen alsook het tijdstip waarop u opnieuw contact opneemt. Eveneens kan u de geldigheid van de 
offerte specifiëren en een hitrate toekennen aan de offerte. De keuzes die u in deze laatste velden 
hebt bepaalt u zelf.  
 
De achterliggende lijst creëert u via Parameters → CRM  
 
Indien u deze velden vervolgens activeert in het overzicht kan u via de filter- en sorteerfunctie snel 
bepaalde offertes opzoeken, groeperen, … om op basis daarvan de juiste acties te nemen. 
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Tabblad Bon Info 

Dit tabblad Bon bestaat uit 2 subtabbladen: 
 

- De subtab Facturatie: de velden Facturatie aan, Betaling, BTW regime, Verlaagde BTW, 
Valuta en Taalcode vult Adsolut in vanuit de relatiefiche. Andere velden zoals Project, BTW 
inclusief, Verzonden, … zijn bijkomend en optioneel in te vullen. Alle velden zijn 
wijzigbaar. 

 

 
 

- De subtab Transport: hier kan u gegevens met betrekking tot de levering, afhaling of het 
transport van de goederen ingeven. Indien de transporteur reeds gekend is, kan u deze 
eveneens invullen in het betreffende veld.  
 
Transporteurs creëert u via Parameters -> Aankoop.Verkoop/Service 

 

 
 
 

Ook hier geldt dat de gegevens kunnen aangepast worden, maar dat de wijzigingen enkel 
betrekking hebben op deze specifieke offerte. 

 
Tabblad Interne memo 
Deze tab biedt de mogelijkheid om extra info in verband met de offerte in te geven. 
 
Tabblad Opvolging 
Indien u via Systeembeheer, Instelling (in de menugroep Instellingen Logistiek Beheer) de instelling 
Opvolgingsales activeert (True invullen in het veld Instelling), verschijnt in de offertes het tabblad 
Opvolging. Bovenaan in de menugroep Verwerking is hierdoor ook de functie Opvolging toegevoegd. 
Deze knop geeft uw vertegenwoordigers extra mogelijkheden in verband met de opvolging van hun 
offertes. Alle communicaties die men via deze knop creëert en bewaart, vindt u terug op het 
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tabblad Opvolging van de offerte. Op basis van de instellingen wordt hier ook de datum van het 
volgend contact en het niveau van de opvolging vastgelegd. 
 
Bijkomend zorgt deze instelling ervoor dat de lopende offertes afhankelijk van de offertedatum, de 
datum van het volgend contact en het feit of er al dan niet opvolging is ingegeven een witte, groene 
of rode kleur krijgen. Zo zien de vertegenwoordigers onmiddellijk aan welke offertes aandacht 
moet worden besteed. 
 
Standaard hebben de kleuren volgende betekenis: 
Groen: offertedatum = huidige datum, zonder datum bij volgend contact OF de offertedatum = 
kleiner of groter dan de huidige datum en volgend contact = vandaag. 
Wit: offertedatum of de datum ingevuld bij volgend contact = een datum in de toekomst. 
Rood: offertedatum ligt in het verleden en volgend contact is niet ingevuld of deze datum is 
overschreden. 
 

 

Oefening 

Maak een nieuwe offerte voor relatie Den Kerselaer. De offerte is gevraagd door Pamela Banks 
(contactpersoon) en heeft als referentie “Aanvraag PB101”, ze is 30 dagen geldig. 

Voeg aan de offerte volgende artikels toe:  
- iPhone 12 256Gb Blauw: 1 stuk 
- Canon printpapier A4 500 vellen: 10 stuks 
- Creëer vanuit de offerte het artikel ‘Thuislevering’ en reken hiervoor in dit geval € 4.99 aan 

Activeer de kolom Bijdrage  
 

 
 
U kan de offerte printen en/of mailen door bovenaan in de menugroep Report Actions te klikken op 
de betreffende opties.  
 

 
 
Zowel bij het printen als bij het mailen is het mogelijk dat er verschillende lay-outs beschikbaar 
zijn. Selecteer of deselecteer een lay-out alvorens u effectief afdrukt of mailt. 
 
Printen: 

 
 
In bovenstaand scherm is het ook mogelijk om het aantal afdrukken aan te passen. Onderaan het 
scherm kan u een Preview vragen alvorens effectief te printen. 
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Mailen: 

 
 
Indien u wilt mailen is het aangewezen om in de offerte een contactpersoon te selecteren. Als u in 
de contactpersoon een mailadres hebt ingevuld, zal dit in het mailvoorstel al onmiddellijk worden 
voorgesteld. Uiteraard kan u op het ogenblik van het mailen ook manueel een mailadres intikken. 
 
Van zowel het printverkeer als het mailverkeer houdt Adsolut een log bij. U kan deze opvragen door 
in de menugroep Data acties te klikken op Historiek. 
 

 
 

 
 

Oefening 

Brigitte Mélenchon van Klant Edition Marine-en-Marche vraagt een Nederlandstalige offerte voor een 
iPad mini.  Haar referentie is 180240.  Bied haar een uitzonderlijke korting van 10% aan en 
controleer de winstmarge onderaan op het scherm. 

U merkt bij het maken van de offerte dat er geen recupel wordt aangerekend.  Koppel deze aan het 
artikel zodat deze in de toekomst automatisch verschijnt in de betreffende kolom. 

Mail de offerte naar de contactpersoon. 
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Merk op dat voor de bijdrages geen aparte artikellijn wordt toegevoegd, maar dat het totaal ervan  
onderaan op het scherm verschijnt in het veld Tot. Bijdrage. 

Bij het mailen krijgt de contactpersoon een begeleidende tekst in de mailbox en de offerte met de 
gekozen lay-out als Pdf-bestand in bijlage. 
 
Uiteraard is de begeleidende tekst steeds wijzigbaar. Het is ook mogelijk om vooraf meerdere 
sjablonen te creëren en hieruit te kiezen op het ogenblik dat u mailt. In module 4 van de KMO-
opleidingen krijgt u hierover meer info. 

Functies 

In de menugroep Verwerking zijn een aantal functies beschikbaar die het ingeven en opvolgen van 
offertes vergemakkelijken. 

 

Nieuwe lijn 

Klik op deze optie of gebruik F12 om snel naar een nieuwe lijn te gaan. 

Lijn tussenvoegen 

Klik op deze optie of gebruik CTRL + Insert om een lijn tussen te voegen. 

Kopieer document 

Klik op deze optie of gebruik CTRL + K om een geopende offerte integraal te kopiëren naar een 
nieuwe offerte met een nieuw nummer. In dit nieuwe document kan u alles aanpassen; de relatie is 
wijzigbaar, u kan artikels toevoegen of verwijderen, u kan de prijzen en/of kortingen aanpassen, 
…). 

Kopieer lijnen 

Deze functie kopieert artikellijnen uit een eerder aangemaakte offerte naar de huidige offerte. 
Nadat u op de knop hebt geklikt verschijnt een overzicht van alle ingegeven offertes. Selecteer de 
offerte waaruit u lijnen wil overnemen, klik onderaan op Ok en duid met behulp van de CTRL of de 
SHFT toets de lijnen aan die u wil overhalen naar de actuele offerte. 

Het kopiëren van lijnen is niet gebonden aan de relatie: het is mogelijk om lijnen uit een offerte 
van relatie X toe te voegen aan de offerte die u maakt voor relatie Y. 

 Het kan nuttig zijn om voor items die u courant opneemt in een offerte een standaard offerte te 
maken op een fictieve klant. Deze offerte kan dan de basis vormen voor nieuwe offertes doordat u 
hieruit snel en accuraat de gewenste info overneemt via de bovenvermelde functies. 
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Historiek verkoop 

Deze functie geeft een overzicht van het detail van alle verkopen aan de gekozen relatie.  

Zorg ervoor dat u in de offerte op een lege lijn staat, zo niet toont Adsolut enkel de historiek van 
de gekozen lijn. 

Een geselecteerde lijn kan overgenomen worden in de huidige offerte. Via CTRL of SHFT kan u 
meerdere lijnen tegelijk selecteren. 

Historiek offerte 

Deze functie geeft een overzicht van alle offertelijnen die in het verleden aan de gekozen relatie 
zijn aangeboden.  

Zorg ervoor dat u in de offerte op een lege lijn staat, zo niet toont Adsolut enkel de historiek van 
de gekozen lijn. 

Een geselecteerde lijn kan overgenomen worden in de huidige offerte. Via CTRL of SHFT kan u 
meerdere lijnen tegelijk selecteren. 

Actualiseer prijzen 

Deze functie laat toe om voor lopende offertes waarvan de geldigheidsdatum is overschreden de 
actuele (en mogelijk meer recente) prijzen en toepasbare kortingen op te halen. Adsolut wijzigt 
hierbij de prijzen in de betreffende offerte.  

Maak order 

Klik op deze optie om de offerte integraal om te zetten naar een order.  

De artikels, de aantallen, prijzen en kortingen, … zijn in het order aanpasbaar. 

Afhankelijk van de instellingen in het offerteboek kan de status van de offerte hierdoor wijzigen. 
Zie de uitleg over ‘Status’ op de volgende pagina voor meer uitleg.  

Maak verkoopbon 

Klik op deze optie om de offerte integraal om te zetten naar een verkoopbon. 

De artikels, de aantallen, prijzen en kortingen, … zijn in de verkoopbon aanpasbaar. 

Ook hier kan de status van de offerte wijzigen indien dit zo in het offerteboek is ingesteld. 

Maak afspraak 

Deze functie laat toe om in verband met de betreffende offerte onmiddellijk een afspraak in de 
agenda te voorzien. Als u op de geplande datum en het gewenste uur op de rechtermuisknop klikt 
en ‘Afspraak invoegen’ selecteert, opent een scherm waarin de offertegegevens automatisch zijn 
ingevuld. Indien gewenst kan u ze verder aanvullen en opslaan zodat de afspraak zichtbaar is voor 
de medewerkers die toegang hebben tot de agenda. 



 

 

 Adsolut KMO-beheer - Verkoopbeheer                                11 

 

Zoek artikel 

Deze functie biedt de mogelijkheid om snel een artikel op te zoeken op nummer, benaming, 
hoofdgroep, merk, … In feite komt deze manier van werken overeen met het ingeven van filters op 
het tabblad Artikels van de bon. 

Zoek contact 

Indien u de naam van de relatie niet hebt gehoord of de persoon in kwestie heeft enkel zijn 
persoonlijke naam genoemd, kan u deze opzoeken door te zoeken tussen de contactpersonen van 
alle relaties via Zoek contact. Geef vóór de naam een sterretje in om op trefwoord te zoeken. 

 

Oefening 

Controleer offerte 3 voor relatie Hot Air Events en pas de recentste prijzen toe. 

Oorspronkelijke offerte: 

 

 

Na actualisering: 
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Status 

Een offerte begint altijd in de status “Lopend” en blijft deze status behouden tot u deze manueel 
wijzigt in “Afgehandeld” omdat de relatie bvb. niet ingaat op de offerte. 

Adsolut wijzigt de status van de offerte zelf indien de offerte wordt omgezet in een order (de 
relatie bestelt) of in een verkoopbon (u levert en/of factureert de goederen onmiddellijk aan de 
relatie). 

Hierbij is het belangrijk om te weten dat u in het offerteboek zelf kunt kiezen hoe het programma 
moet reageren bij het overhalen van een offerte naar een order of verkoopbon. 

Dit gebeurt in het betreffende offerteboek. U opent dit boek via Systeembeheer, menugroep 
Algemeen, Boeken. In dit geval passen we de oefening toe op het boek OF. 

Het tabblad Overzetten bon voorziet 3 mogelijkheden: 

• De status wordt aangepast bij gedeeltelijk overhalen van de offerte naar een order/ 
verkoopbon en wordt respectievelijk “Order” of “Verkoopbon”.  
Let op: Indien de status van de offerte “In opvolging” is, blijft deze behouden bij een 
gedeeltelijke doorboeking van de offerte. 
Deze instelling is de standaard. 

• De status wordt aangepast bij volledig overhalen van de offerte naar een order/verkoopbon, 
zo niet blijft de status “Lopend” of “In opvolging”. Dit is handig als u werkt met 
raamcontracten. 

• De status wordt niet aangepast en blijft “Lopend” of “In opvolging”. 
Deze optie kan handig zijn indien u in een bepaald offerteboek een aantal standaard 
offertes (templates) hebt voorzien die steeds opnieuw moeten kunnen worden overgehaald 
naar een order of een verkoopbon. 
 

 

Oefening 

Geef offerte 2 van Hot Air Events de status afgehandeld. 

Stel bovenstaande instelling in op “Status aanpassen bij gedeeltelijk overhalen.” 
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E-mail instellingen 

Onder Systeembeheer, menugroep Algemeen, Boeken is het mogelijk om per boek de instellingen 
met betrekking tot het mailverkeer te specifiëren. 

 

 

Open het gewenste boek en klik bovenaan onder Acties op Email instellingen. Volgend scherm 
verschijnt: 

 

 

Hier kan u met betrekking tot volgende onderdelen bijkomende info ingeven: 

• Het verzendadres 

• E-mail CC (een vrij gekozen mailadres en/of het mailadres van een medewerker, …) 

• E-mail BCC (idem) 
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Artikelinfo 

Om snel de prijzen op te zoeken die voor een bepaalde relatie van toepassing zijn (omdat u bvb. de 
relatie aan de telefoon heeft), kan u gebruik maken van het onderdeel Artikel info in de menugroep 
Verkoop. 

 

Volgend scherm opent: 

 

 

Geef de naam in van de relatie of zoek de contactpersoon op via de functie ‘Zoek contact.’ 

Zoek de gevraagde artikels op de gekende werkwijze en deel de prijs mee aan de relatie. 

Gebruik de betreffende knoppen bovenaan in het menu om van hieruit een offerte, een order of 
een verkoopbon te maken. Zoals in de offerte is het ook hier mogelijk om de historiek van de 
verkoop van de relatie in kwestie te bekijken en van daaruit artikels over te nemen. 

 

 

Oefening 

Tim Hekking vraagt de prijs van een Onion Routing VPN en van een Logitech M235 draadloze muis.   

Zoek de relatie op waartoe deze contactpersoon behoort en maak een offerte in het boek OF. 
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Order 

Een order is een bestelling van een klant van goederen of diensten.   

Een order kan het gevolg zijn van een prijsaanvraag van de klant (offerte).  

Het kan evengoed los van een offerte worden ingegeven, in dat geval hebben we een rechtstreekse 
plaatsing van een bestelling op basis van bvb. een catalogus, een reclameactie, …. 

Ingave en opbouw 

Algemeen 
Klik onder KMO-Beheer in de menugroep Verkoop op Orders. 

 

 

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 orders.  

Enkel de openstaande orders worden getoond. Dit zijn de orders die nog niet (status open of 
bevestigd) of slechts gedeeltelijk (status backorder) zijn uitgeleverd aan de klant.  

Standaard past Adsolut deze filter toe, waardoor enkel de openstaande bonnen verschijnen. Deze 
filter is onderaan het scherm te zien: 

 

Desgewenst deactiveert of verwijdert u de filter.  Via “Bewerk Filter” rechts beneden kan u de 
filter verder uitbreiden of aanpassen. 

Om een nieuw order te openen, klikt u in de menugroep Data-acties op Nieuw.  U kan ook de 
toetsencombinatie CTRL+N gebruiken. 
 

 

 
Het order scherm opent. 

 

 

 

Het orderscherm bestaat uit een klein gedeelte bovenaan met de basisgegevens van het document. 
De tabbladen in het midden op het scherm staan bevatten info mbt de voorgestelde artikels en hun 
prijzen, gegevens ivm de facturatie en het transport, … .  Onderaan vindt u de totalen, de 
winstmarges, de kortingsgroep en de prijscategorie. 
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Standaard maakt Adsolut een order in het orderboek BR. Dit is de map waarin de orders worden 
verzameld. Het is mogelijk om meerdere boeken aan te maken. Dit kan voordelen bieden bij het 
opvragen van statistieken en lijsten en kan het opzoeken vergemakkelijken. Zo zou u er voor 
kunnen opteren een afzonderlijk boek aan te maken voor elke vertegenwoordiger, voor elke 
vestiging of voor elke dienst binnen uw onderneming. 

 Boeken creëert u via Systeembeheer > Algemeen > Boeken. Hier stelt u ook de nummering in. 

 

In een order geeft u steeds klantengegevens in. Indien u een prospect selecteert maakt Adsolut 
hiervan automatisch een klant op het ogenblik dat u het order bewaart.  

Desgewenst selecteert u de contactpersoon aan wie het order gericht is.   

Zowel de relatie als de contactpersoon kunnen vanuit het geopende order gecreëerd worden door te 
klikken op de drie puntjes achteraan het betreffende veld.  

Standaard wordt de huidige datum ingevuld. Deze is wijzigbaar.   

De vertegenwoordiger wordt – indien ingevuld in de relatiefiche – automatisch overgenomen in het 
betreffende veld. Ook deze is wijzigbaar. Let op: de wijziging is enkel van toepassing op het 
betreffende order. Indien u de vertegenwoordiger of een ander veld blijvend wilt wijzigen, open 
dan de relatiefiche via de drie puntjes naast de naam van de relatie en pas de gegevens in de 
relatiefiche aan. 

In de bonhoofding kan u eveneens het ordernummer (PO-nummer) van de klant ingeven, alsook de 
gevraagde en de bevestigde leverdatum.  

Vanuit de relatiefiche worden naast de vertegenwoordiger ook nog andere gegevens opgehaald.  
Onderaan vindt u de prijscategorie en de kortingsgroep waartoe de relatie behoort.  
 

 
 

Tabbladen 
Zie de info in verband met de offertes voor meer uitleg over de tabbladen. 

De tabbladen Sales en Opvolging zijn specifiek bestemd voor de opvolging van offertes en vindt u 
niet terug onder de orders. 

 

Oefening 

Prospect Werenfraes plaatst een bestelling. Geef het order in met volgende gegevens: 

- Contactpersoon: Tatiana Eurlings 
- Omschrijving: uitrusting patchpaneel 
- Artikel: netwerkkabels (CablExpert PP6) van 10 meter en 20 meter; telkens 10 stuks 
- Gevraagde leverdatum: over 2 weken 

 

Zowel printen als mailen van de orderbevestiging gebeurt via de gekende werkwijze (zie offertes). 
Ook hier kan de standaard tekst die verschijnt worden aangepast en is het mogelijk om meerdere 
sjablonen vooraf te definiëren. In module 4 van de KMO-opleidingen vindt u hierover meer info. 
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Functies 

De functies Nieuwe lijn, Lijn tussenvoegen, Kopieer document, Historiek verkoop, Maak afspraak, 
Zoek artikel, Zoek contact en Actualisatie prijzen werken in de orders op dezelfde manier als in de 
offertes. De uitleg hierover vindt u op p. 8-9. 

Volgende functies in de menugroep Verwerking zijn specifiek voor het ingeven, opvolgen en 
verwerken van orders: 

Overhalen offertelijnen 

Een offerte kan op 2 manieren worden omgezet naar een order. Een eerste mogelijkheid hebben we 
besproken op p. 9. Daar hebben we geleerd dat we een offerte integraal kunnen omzetten naar een 
order via de functie ‘Maak order.’ 

Er is nog een andere manier. Vanuit een order is het mogelijk om offertelijnen apart over te halen 
naar een order. Dit gebeurt via de knop ‘Overhalen offertelijnen.’ Adsolut toont hierbij een 
overzicht van alle openstaande offertelijnen van de betreffende klant. De kolom ‘Aantal leveren’ 
toont de aantallen die in de offerte(s) zijn ingegeven. U kan hier een hoger of een lager aantal 
ingeven. Lijnen overhalen naar een order kan door het vakje in de kolom ‘Overhalen’ aan te vinken 
of de door de lijnen te selecteren en vervolgens op ‘Ok’ te klikken. 

 

Overzicht backorders artikel 

Deze functie geeft een overzicht van de backorders van de geselecteerde artikellijn. Zowel de 
backorders van de leveranciers als die van de relaties worden getoond. De kolom Stock verloop 
toont de gecumuleerde aantallen. Lijnen die in het rood verschijnen wijzen op onvoldoende 
voorraad. 

 

Maak verkoopbon 

Als u via deze functie een verkoopbon maakt, krijgt het order steeds de status ‘Verkoopbon’. Indien 
u de aantallen op de verkoopbon aanpast zodat het geleverde aantal kleiner is dan het aantal op 
het order, krijgt het order automatisch de status ‘Backorder’. 

Maak pickbon 

Deze functie laat toe om vanuit een order een pickbon te maken zodat de magazijnier weet welke 
goederen in het magazijn moeten gepicket worden om het order te kunnen uitleveren aan de klant. 
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De status van het order wordt bij deze handeling omgezet naar ‘Verkoopbon’ hoewel deze op dat 
ogenblik strikt genomen nog niet gemaakt is.  

De pickbon kan vervolgens op de gekende wijze worden afgedrukt en/of gemaild. 

  

Vanuit de lijst van de pickbonnen (niet vanuit de geopende pickbon) kan u de pickbon effectief 
omzetten naar een verkoopbon via de menuoptie Maak verkoopbon. 

Oefening 
Zet order 1 van Hot Air Events om naar een pickbon. 

Print etiket 

Deze functie laat toe om etiketten af te drukken van alle of enkel de geselecteerde lijnen op het 
order.  

 

 

Afboeken order 

Indien een order gedeeltelijk is uitgeleverd en de resterende aantallen (de backorder) niet moeten 
worden nageleverd kan u via deze optie bekomen dat de openstaande backorder verdwijnt.  

 Indien in de relatiefiche (tabblad Basisgegevens, subtab Algemeen) is aangeduid dat de betreffende 
klant geen backorders wenst gebeurt het afboeken automatisch. 

De functie ‘Afboeken order’ boekt alle lijnen waarop er backorder openstaat af en vinkt het vakje 
in de kolom ‘Afgeboekt’ aan. 

Het is ook mogelijk om dit vakje manueel aan te vinken voor één of meerdere lijnen van het 
betreffende order.  

Indien alle lijnen afgeboekt zijn en u het order bewaart, wijzigt de status van het order van 
Backorder naar Verkoopbon. Er moet bijgevolg niets meer nageleverd worden aan de klant voor het 
betreffende order. 

Oefening 

Maak een verkoopbon van order 4 van Kabeljauwtreffen en lever slechts 7 van de 10 gevraagde 
pakken Canon printpapier. De klant wil geen nalevering. 
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Boek voorschot 

Deze optie laat toe om via het order een voorschot te registreren en hiervan een voorschotfactuur 
op te maken.  

Oefening 

1. Boek een voorschot van €250 voor order 2 van Armitron Computers. 

2. Registreer ook de betaling van dit voorschot. 

 

Volgend scherm verschijnt als u klikt op ‘Boek voorschot.’  

 

 

U kan kiezen of u het exacte bedrag van het voorschot ingeeft dan wel het percentage. U kan 
eveneens aanduiden of dit bedrag exclusief btw moet worden berekend. 

Indien u een voorschot artikel invult, wordt het voorschot rechtstreeks geregistreerd op dit artikel 
en kunt u de historiek van de voorschotten terugvinden in de artikelfiche. 

Het order in kwestie krijgt een bijkomend tabblad Voorschotten. Dit toont enerzijds de 
geregistreerde voorschotten en de boekhoudkundige afhandeling ervan en anderzijds de 
kasbetalingen die vanuit het order zijn ingegeven via de optie ‘Boek betaling.’ 
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Voor het ingegeven voorschot maakt Adsolut automatisch een verkoopbon. Om de voorschotfactuur 
te bekomen dient u deze te factureren op de gekende wijze. De omschrijving op de verkoopbon 
komt overeen met hetgeen u hebt ingevuld in de omschrijving op het scherm ‘Boek voorschot.’ 

 

Merk op dat de status van het order nog steeds ‘Open’ (of ‘Bevestigd’) is. 

Op het ogenblik dat u de goederen of diensten effectief levert aan de klant en u het order omzet 
naar een verkoopbon krijgt het order de status ‘Verkoopbon’ en wordt het aangerekende voorschot 
automatisch in mindering gebracht zodat het bedrag van de eindfactuur klopt. 

De registratie hiervan vindt u terug op het tabblad Voorschotten van het order: 

 

 

En op het tabblad Artikels van de verkoopbon: 
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Boek betaling 

Zoals hierboven besproken biedt deze optie de mogelijkheid om een volledige of gedeeltelijke 
betaling van het order te registreren. 

Status 

Een nieuw order krijgt standaard de status “Open.” 

Via de activatie van een instelling is het mogelijk om een nieuw order de status “Bevestigd” te 
geven. U vindt deze instelling terug onder Systeembeheer, Instellingen Logistiek Beheer, Instelling. 
Plaats hier de instelling AUTOBEVORDER op TRUE.  

Adsolut wijzigt de status van een order in Verkoopbon indien het order wordt omgezet in een 
verkoopbon. Indien niet alle aantallen worden overgenomen op de verkoopbon, krijgt het order de 
status Backorder (tenzij dit via de relatiefiche is uitgesloten). Zie ook de uitleg bij de functie 
‘Afboeken order’ op p. 17. 

E-mail instellingen 

De uitleg ivm het mailen van offertes geldt ook voor het mailen van orders. Zie de uitleg op p.12 
voor meer info. 
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Verkoopbon 

Een verkoopbon bevat de goederen of diensten die aan de klant worden geleverd. Deze verkoopbon 
kan het gevolg zijn van een offerte of order van een klant of van een rechtstreekse aankoop of 
afhaling van goederen of diensten.  

Ingave en opbouw 

Algemeen 
Klik onder KMO-Beheer in de menugroep Verkoop op Verkoopbonnen. 

 

Enkel de openstaande verkoopbonnen worden getoond. Dit zijn de bonnen die nog niet gefactureerd 
of afgehandeld zijn. Ze hebben de status open of klaar voor facturatie.  

Standaard past Adsolut deze filter toe, waardoor enkel de openstaande bonnen verschijnen. Deze 
filter vindt u onderaan links op het scherm: 

 

Desgewenst deactiveert of verwijdert u de filter.  Via “Bewerk Filter” rechts beneden kan u de 
filter verder uitbreiden of aanpassen. 

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

 

 
De mogelijkheden met betrekking tot het gebruik van meerdere boeken, het instellen van de 
nummering van de verkoopbonnen, het eenmalig of blijvend wijzigen van de gegevens van een 
relatie en/of contactpersoon vanuit een bon, … die zijn aangehaald bij de offertes en orders zijn 
ook hier van toepassing.  

 Elk verkoopbonnenboek is gekoppeld aan een verkoopdagboek. Een verkoopbon is altijd de basis van 
een factuur, vandaar de link met het verkoopdagboek in de boekhouding. Het eerstvolgend nummer 
van de verkoopbon stelt u in via Systeembeheer, Algemeen, Boeken en het nummer van de 
verkoopfactuur bepaalt u onder Boekhouding, Algemeen, Dagboeken. 

 

Oefeningen 

1. Stel in het verkoopbonnenboek AF 202100001 in als eerstvolgend nummer. 
 
2. Controleer in het dagboek VK het eerstvolgend factuurnummer en wijzig indien nodig. 
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3. Maak een verkoopbon voor relatie Den Kerselaer.  Pamela Banks is uw contactpersoon en de 
referentie is PO 475869. 

Voeg artikel IPHONE12-128GB toe aan de bon.  

Activeer de kolom Bijdrage. 

Druk een afdrukvoorbeeld van de bon met prijzen op het scherm af. 

 

 

 

Tabbladen 
Hier komen enkel de specifieke mogelijkheden met betrekking tot de verkoopbonnen aan bod. 

Tabblad Bon Info 

Op het subtabblad Facturatie kan u een aparte rekening en een apart btw percentage ingeven voor 
het boeken van de prestaties die op het tabblad Prestaties zijn geregistreerd. Het totaal van deze 
prestaties vindt u ook onderaan links op het scherm.  

Het subtabblad Transport biedt de mogelijkheid om de gegevens van de transporteur, een 
specifieke leverdatum en info ivm de te vervoeren goederen in te geven. Deze info kan op de 
transportbonnen worden afgedrukt. 
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Tabblad Teksten 

Hier kan u bijkomende interne info in verband met de verkoopbon in kwestie ingeven.  

Tabblad Prestaties 

De prestaties die via de urenregistratie voor de klant van de betreffende bon zijn ingegeven kunnen 
aan deze verkoopbon gekoppeld worden door bovenaan in de menugroep Prestaties te klikken op 
Koppel. Afhankelijk van de instellingen in de prestatiecode worden de prestaties ook effectief 
aangerekend aan de klant. 

Tabblad Betaling 

Hier verschijnt de volledige of gedeeltelijke betaling (ontvangst) van de verkoopbon die via de kassa 
geregistreerd is. U gebruikt hiervoor de knop Boek betaling in de menugroep Verwerking. 

Functies 

Volgende functies in de menugroep Verwerking zijn specifiek voor het ingeven en opvolgen van de 
verkoopbonnen. 

Overhalen orderlijnen 

Deze functie laat toe om in de verkoopbon het order volledig of gedeeltelijk over te halen. 

Er verschijnt een overzicht van alle orderlijnen die in backorder staan bij de betreffende klant. Het 
is dus perfect mogelijk om meerdere orders tegelijk volledig of gedeeltelijk uit te leveren via 
dezelfde verkoopbon. 

 

De kolom Afgeleverd toont hoeveel er van elk artikel al is afgeleverd. In de kolom Aantal leveren 
wordt het resterende aantal getoond. Uiteraard is deze kolom aanpasbaar. Het is mogelijk om een 
hoger aantal in te geven dan oorspronkelijk op het order is besteld. Vink het vakje in de kolom 
Overhalen aan of duid de betreffende lijnen aan via de Shift of CTRL-toets en klik op Ok. Indien uw 
klant niet wenst dat eventuele backorders worden nageleverd of indien u zelf niet in de 
mogelijkheid bent om de goederen op een later tijdstip te leveren, vinkt u het vakje in de kolom 
Geen backorder aan. De status van het order/de orders blijft in dit geval ‘Verkoopbon’. Indien er 
wel backorder is wijzigt deze in ‘Backorder’. 

Oefening 

Lever aan Werenfraes 8 kabels van 10m en 10 kabels van 20m op basis van het ingegeven order.  

Zorg ervoor dat de backorder wordt nageleverd en check de status van het order. 
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Boek betaling 

Zoals hierboven vermeld kan u met deze knop de volledige of gedeeltelijke betaling van de 
verkoopbon via de kassamodule registreren. 

Status 

Er zijn verschillende mogelijkheden: 

 

• Open: deze status is standaard. De bon is niet gefactureerd en alle gegevens zijn nog 
wijzigbaar. 
 

• Klaar voor facturatie: de bon is klaar om in een volgende facturatieronde te worden 
gefactureerd. U kent deze status toe door in de menugroep Facturatie te klikken op de 
betreffende optie of via F7. Dit is handig indien u meerdere verkoopbonnen tegelijk wilt 
factureren en een aanduiding wenst voor bonnen die nagekeken of goedgekeurd zijn. 
Afhankelijk van de rechten kan u de gegevens van de verkoopbon nog wijzigen.  
 

• Gefactureerd: de bon is gefactureerd via Shift F7 of via de optie Factureer in de menugroep 
Facturatie. De gegevens zijn niet meer wijzigbaar. 
 

• Afgehandeld: de bon is afgehandeld zonder factuurnummer via de betreffende optie in 
dezelfde menugroep. De stock van de artikels is aangepast zonder dat er voor deze 
verkoopbon een factuur is geboekt in de boekhouding. Dit is handig bij bvb. het afboeken 
van voorraad indien u gratis stalen meegeeft aan een klant of prospect. 

E-mail instellingen 

Zie de uitleg in verband met het mailen van offertes op p.12 voor meer info. 
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Factuur 

Ingave 

In Adsolut vormt een verkoopbon altijd de basis van een factuur. Dit betekent letterlijk dat u een 
factuur verkrijgt met één druk op de knop!  

Eens de verkoopbon is gemaakt (op basis van een offerte, een order of een pickbon of gewoonweg 
onmiddellijk als verkoopbon) klikt u bovenaan in de menugroep Facturatie op Factureer of u drukt 
op Shift F7 om de bon effectief te factureren.  

In een tussenscherm kan u de factuurdatum en de vervaldatum verifiëren en indien nodig 
aanpassen. 

 

Afhankelijk van de instellingen in de relatiefiche wordt de factuur onmiddellijk afgedrukt en/of 
gemaild naar de relatie. 

Zodra deze handeling is uitgevoerd krijgt de bon een factuurnummer, een factuurdatum en een 
vervaldatum en is het document vergrendeld. U vindt de factuurgegevens onderaan op het scherm.  

 

Herafdruk of opnieuw mailen 

De factuur is onmiddellijk opgenomen in de boekhouding. Ze kan daar opnieuw worden afgedrukt of 
gemaild. Ga hiervoor naar het menu-onderdeel Boekhouding en klik in de menugroep Ingave op  
Verkopen. Zoek het betreffende document door in de filterrij een gepaste filter in te geven. Klik op 
het document en kies bovenaan in de menugroep Afdrukken voor Afdruk Factuur (CTRL+P) of voor 
Email Factuur (CTRL+M) om het gewenste resultaat te bekomen. 

 

Oefening 

1. Factureer de verkoopbon van relatie Werenfraes. 

2. Toon een afdrukvoorbeeld van de factuur (via Boekhouding, Verkopen). 

3. Mail de factuur naar de contactpersoon. Merk op dat het mailen van de factuur van hieruit altijd 
mogelijk is, ongeacht de instellingen in de relatiefiche. 
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Verzamelfactuur 

Het begrip verzamelfactuur dekt twee ladingen: 

• Het verzamelen van meerdere verkoopbonnen van dezelfde relatie op één factuur 

• Het tegelijk factureren van meerdere verkoopbonnen al dan niet voor dezelfde relatie 

Afhankelijk van een instelling in de relatiefiche is het mogelijk om de verkoopbonnen van eenzelfde 
relatie te verzamelen op één factuur. Bijkomend moeten de verkoopbonnen voldoen aan een aantal 
voorwaarden. Zo niet maakt Adsolut van elke verkoopbon een aparte factuur. 

Instelling: 

In de relatiefiche dient het vakje naast Verzamelfacturatie te zijn aangevinkt. U vindt dit vakje 
terug op het tabblad Basisgegevens, subtabblad Facturatie.  

Standaard is dit vakje aangevinkt. U vinkt dit best uit indien de klant geen verzamelfactuur wenst. 

 

Voorwaarden: 

• Alle bonnen hebben hetzelfde btw-regime 

• Alle bonnen hebben dezelfde betalingsvoorwaarde 

• Alle bonnen hebben dezelfde vertegenwoordiger 

• Alle bonnen hebben dezelfde facturatie-relatie 

Indien aan één of meerdere voorwaarden niet is voldaan, genereert Adsolut voor de bon(nen) in 
kwestie een aparte factuur. 

Om de facturen effectief te bekomen, selecteert u in het overzicht van de verkoopbonnen de 
gewenste bonnen door erop te klikken. Dit kan met behulp van de CTRL-toets indien u meerdere 
aparte lijnen wilt aanduiden of met de Shift-toets indien u een reeks bonnen wenst te markeren. 
Via CTRL+A selecteert u alle bonnen. Klik vervolgens bovenaan in de menugroep Facturatie op 
Factureer om de facturen te genereren. Afhankelijk van de instellingen in de relatiefiche worden de 
documenten onmiddellijk geprint en/of gemaild. 

In het tussenscherm dat verschijnt kan u de facturatiedatum verifiëren en kan u desgewenst een 
minimum factuurbedrag ingeven. 
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Het tegelijk factureren van meerdere verkoopbonnen voor dezelfde of voor verschillende relaties 
gebeurt op dezelfde manier. 

 

 

Oefening 

Maak een verzamelfactuur voor AviaPartner Belgium en factureer tegelijk alle andere bonnen met 
de status Klaar voor facturatie. Controleer de gemaakte facturen. 
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Creditnota 

Manuele creditnota 
In essentie is de werkwijze om een creditnota te maken identiek aan het maken van een factuur.  
Ook hier geldt dat de basis van de creditnota een verkoopbon is. Vermits we de aantallen op een 
creditnota negatief ingeven, spreken we in dit geval van een terugname. 

 Een creditnota wordt gemaakt door de aantallen negatief in te geven. 

 

Oefening 

Maak een creditnota aan dhr. Ward Elsen van Armitron computers voor 10 pakken canon printpapier 
van 500 vellen. 

Creditnota op basis van een bestaande factuur 
Een eerder gemaakte factuur kan u integraal of gedeeltelijk crediteren. Best roept u de betreffende 
verkoopbon/factuur op via de relatiefiche. Het tabblad Historiek, subtabblad Verkoopbonnen geeft 
een overzicht van alle verkoopbonnen. De kolom Status bon geeft weer of de bon al dan niet 
gefactureerd is.  

Dubbelklik op de betreffende lijn om de verkoopbon/factuur te openen. 

 

 

 

Klik in de geopende verkoopbon bovenaan in de menugroep Verwerking op Kopieer document en klik 
op Ja als Adsolut vraagt om de verkoopbon te kopiëren. 
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Klik eveneens op Ja op de vraag of u een terugname nota wenst te maken.  

 

 

 

 Deze procedure kan u eveneens gebruiken om een effectieve kopie van de verkoopbon te maken.  
Antwoord dan “Neen” op de vraag of het om een Terugname nota gaat. 

 

Adsolut geeft u vervolgens de keuze om het nieuwe document te openen. 

De nieuwe bon is een exacte kopie van de gemaakte factuur en de aantallen zijn NEGATIEF. 

 

 

 

Alle velden van de bon zijn op dit ogenblik nog wijzigbaar: aantallen, prijzen, kortingen, …  

Eventueel kunnen aan deze bon ook artikels worden toegevoegd of gewijzigd. Ook het verwijderen 
van een artikel is mogelijk indien u slechts een gedeelte van de factuur wenst te crediteren. 

Het voordeel van deze werkwijze ligt in het feit dat er gebruik gemaakt wordt van het originele 
onderliggende document (de factuur).  Dit garandeert het terugnemen van het correcte artikel (of 
artikels) hetgeen voor de stock belangrijk is. De goederen komen via de creditnota immers terug in 
de voorraad. 

Ook worden met deze werkwijze de oorspronkelijk aangerekende prijs en de eventueel toegekende 
korting opnieuw gebruikt.  Als u een manuele creditnota maakt, haalt Adsolut de prijzen op uit de 
artikelfiche. Indien er tussen de oorspronkelijke factuur en de creditnota een prijsstijging is 
doorgevoerd, crediteert u meer dan er oorspronkelijk gefactureerd is. Deze situatie is uiteraard te 
vermijden. 
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De uiteindelijke creditnota bekomt u door bovenaan in de menugroep Facturatie te klikken op 
Factureer. Verifieer de factuur- en vervaldatum en klik nogmaals op Factureer. 

 

 

Oefening 

Crediteer de factuur van relatie Werenfraes.   
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Zoeken en vinden 

Adsolut biedt heel wat mogelijkheden om gegevens van relaties en artikels, ingegeven offertes, 
orders, verkoopbonnen, facturen en creditnota’s snel en accuraat op te zoeken. 

De relatiefiche en de artikelfiche bevatten een schat aan informatie. 

Het tabbladen Historiek van de relatiefiche bevat voor elk document een apart subtabblad. Op die 
manier kan u de ingegeven bonnen van een bepaalde soort (offertes, orders, …) snel terugvinden. 
De subtab Verkoopbonnen bevat zowel de gefactureerde als de niet gefactureerde bonnen. Op basis 
van de status kan u de gegevens snel filteren om de lijst overzichtelijk te houden. 

 

Op het tabblad Overzicht van de relatiefiche vindt u alle boekhoudkundige gegevens terug. De 
rechten die aan uw medewerkersprofiel zijn toegekend bepalen of u toegang hebt tot dit tabblad en 
tot de boekhouding. 

 

Ook op de artikelfiche vindt u snel de detailgegevens van een artikel zoals de prijzen voor de 
verschillende categorieën, de kortingen die zijn toegekend aan bepaalde groepen en/of relaties, de 
bijdrages die zijn gekoppeld, de historieken van de bonnen waarin het artikel voorkomt, … terug.  

 

Telkens kan u door te dubbelklikken op een bepaalde rij het achterliggende document openen. 
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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 

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 
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