AFNAME HISTORIE IN RELOTEC

HISTORIE VERKOOP

Uit facturering wordt verkoophistorie
bijgehouden. Kies KNOP 002.
Informatie over;
Artikel -klant – datum – volgnummer –
omschrijvingen – verkoopeenheid prijseenheid - aantal verkocht -kostprijs bij
prijseenheid -verkoopprijs bij prijseenheid vaste totaal prijs – korting - kostprijs waarde verkoopprijs waarde - boekhouding groep statistiek groep - ordernummer – ken letters
order – factuur nummer – ordersoort –
orderwijze - vervoerswijze – status – filiaal
nummer – referentie order – overige tekst –
order datum – afleverdatum – btw code –
status product grondstof – product artikel.
Tellingen per periode. Per klant. Per artikel.
Analyse pieken en dalen
productie logistiek. ZIE KNOP 002. Kies
gewenst TABBLAD.
Stel selecties met betrekking tot datum etc. in
en kies knop “TOON”.

ARTIKEL/KLANT VERKOOP REGELS

Uit historie is direct inzicht mogelijk , artikel is
door welke klanten afgenomen
ZIE BESTANDBEHEER VIA KNOP 079

KLANT/ARTIKEL VERKOOP REGELS

Klant heeft welke artikelen afgenomen. Omzet
/ brutowinst per grootboekgroep per
Statistiekgroep(vertegenwoordiger)
ZIE BESTANDBEHEER VIA KNOP 080
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ARTIKEL FREQUENTIE Vraagfrequentie artikelen. Telling orderregels

naar verschillende gezichtspunten.
Normale leveringen / Naleveringen / Retouren.

ORDERREGELS
Maak selectie van/tot periode
Er kunnen verschillende selecties worden
opgegeven voor maken van overzicht.
Klik op

voor ongedaan maken van selectie.

Stel interval van overzicht in;
DAG , WEEK , MAAND , JAAR

Druk op “TOON”. Data wordt gelezen en in
scherm gepresenteerd.

GRAFIEK
Druk op

voor grafische weergave van
getoond resultaat.
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KLANT/ARTIKEL Kies TAB klant/artikel. Geef periode in voor

jaarvergelijking. Zodra de juiste datum met
muis wordt aangewezen , wordt datum van en
tot in velden geplaatst. Druk vervolgens op
“TOON” en de selectie vindt plaats en
verschijnt in scherm.
Links bovenin staat naam, adres, woonplaats
van de eerste klant. De getoonde cijfers in de
jaarvergelijking behoren bij deze klant.
en
De cijfers van een andere klant klik op

zoek de gewenste klant.

ARTIKEL/KLANT

Klik met muis op jaartal ( pijl zwart verschijnt )
en sortering hoogste of laagste aantal
bovenaan wordt uitgevoerd.
Kies TAB artikel/klant. Geef periode in voor
jaarvergelijking. Zodra de juiste datum met
muis wordt aangewezen , wordt datum van en
tot in velden geplaatst. Druk vervolgens op
“TOON” en de selectie vindt plaats en
verschijnt in scherm.
Klik met muis op jaartal ( pijl zwart verschijnt )
en sortering hoogste of laagste aantal
bovenaan wordt uitgevoerd.
Kies gewenste klant.
De cijfers van artikelen voor gekozen klant klik
en gegevens artikelen verschijnen in
op

scherm.
Zoeken in artikelen afgenomen door gekozen
klant.
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OMZET GEGEVENS Jaarvergelijking omzet.

Oplopend/dalend klant en artikel.
Maak selectie van/tot periode en druk op
“TOON”. Data wordt gelezen en in scherm
gepresenteerd.
In voorbeeld links, KLIK op jaar ten opzichte
van andere jaren voor vergelijking hoogste
omzet. De hoogste omzet staat dan bovenaan.
Klik nogmaals voor laagste omzet in dat jaar
bovenaan.

Er kunnen verschillende selecties worden
opgegeven voor maken van overzicht.
Klik op

voor ongedaan maken van selectie.

BRUTO-WINST
Het zelfde is van toepassing zoals omschreven
onder OMZET voor Bruto-Winst per klant.
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AFNAME LIJST KLANT Afgenomen artikel klant overzicht t.b.v.

verkoop.
Aanmaak order aanvullen voorraad klant.
Andere klant kiezen via

.

Voor ABC analyse klant tellen verkoop regels,
vaststellen order omvang.
Tabel beheer groepen met grenzen tellingen
voor;
Omzet – omvang/volume order / regels brutowinst.

Bruto winst berekening. Oplopend en dalend
per klant, per vertegenwoordiger,
per groep, per artikel.
80/20 regels. 80% van omzet komt uit 20%
van.

KLANT BONUS TELLING

Jaar overzicht omzet en brutowinst klant.
Vastleggen bonus afspraken. Maandelijks
reserveren bonus klant en aanmaken
memoriaal reservering voor bonus.
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