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Deze beschrijving betreft een rapportage functie die onderdeel vormt van de Handels module Verkoop 

Order. Met deze rapportage kunnen  overzichten gemaakt worden die antwoord geven op de vraag 

“Aan wie heb ik Toner HPX2 verkocht?” als ook op de vraag “Welke artikelen heeft Jansen BV gekocht?”. 

 

 

 

Beschrijving en gebruik 

 

Menu :     Handel > Rapportages > Artikelomzet analyse 

 

Met de filterselectiebox bovenaan het scherm kunnen vervolgens de gewenste rapportages gegenereerd 

worden : 

 

 

 
Filterselectie mogelijkheden voor de nieuwe rapportage 

 

 

De twee vormen van mogelijke rapportages worden op de volgende pagina’s nader omschreven. 
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Artikel omzet per debiteur 

 
 

Het scherm opent standaard met de titel “Artikel omzet per debiteur”. Dat komt omdat in de filterbox 

het veld “Groeperen per” standaard op “Debiteur” staat ingesteld. De rapportage geeft voor elke 

debiteur aan wie in het geselecteerde boekjaar artikelen zijn verkocht, de omzet per Artikel weer in, 

naar keuze, bedragen of aantallen. 

 

Als nu direct de knop Zoeken gebruikt wordt, dan wordt een rapportage gegenereerd voor alle 

debiteuren en alle artikelcategorieën. Als er sprake is van veel debiteuren en/of veel artikelen, dan is  het 

raadzaam om de selectie, door instellen van het filter, meteen te beperken. Als u bijvoorbeeld alleen 

geïnteresseerd bent in de omzet van debiteur “Ad Arma”, dan kan deze naam in het debiteurnaam veld 

ingevoerd worden waarna de rapportage vele malen sneller gegenereerd zal worden. 

 

 
Fragment van een overzicht Artikelomzet per debiteur 

 

Iedere keer als de selectie veranderd wordt (bijvoorbeeld een andere debiteurnaam), moet eerst de knop 

Zoeken gebruikt worden voordat de nieuwe rapportage gegenereerd en zichtbaar  wordt.  

 

Afgeronde bedragen en aantallen 

Om de rapportage niet te breed te laten worden zijn alle periodebedragen en aantallen afgerond op 

gehele getallen. Er wordt echter wel gerekend met de niet-afgeronde bedragen, bijvoorbeeld om de 

kolomtotalen te bepalen. 

 

Navigatie door meerdere pagina’s 

Rapportages kunnen uit meerdere pagina’s bestaan en met de navigatiepijlen kan er 

“doorheen gebladerd” worden. 

 

Exporteren van rapportages 

Alle rapportages kunnen naar een CSV bestand geëxporteerd worden voor verder gebruik. De 

geëxporteerde gegevens komen overeen met het laatst gegenereerde rapport. Dus als u de selectie 

heeft veranderd gebruik dan eerst opnieuw de Zoeken knop voordat u naar CSV exporteerd. CSV 

bestanden kunnen o.a. met een programma als Excel geopend worden. 

Elk bestand bevat, naast de rapportage data, tevens de filterinstelling die gebruikt werd om het rapport 

te genereren. 

 

Reset knop 

De Reset knop dient om een eventuele filter selecties te verwijderen. 
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Debiteuren omzet per artikel 

 
 

Door in de filterbox het veld “Groeperen per” in te stellen op “Artikel” ontstaat de rapportage 

“Debiteuren omzet per artikel”. De rapportage geeft voor elk Artikel dat  in het geselecteerde boekjaar 

werd verkocht, de omzet per debiteur weer in bedragen of aantallen. 

 

Ook hier geldt weer dat, als er sprake is van veel debiteuren en/of veel artikelen,  het raadzaam is om de 

selectie door instellen van het filter meteen te beperken. Als u bijvoorbeeld alleen geïnteresseerd bent in 

de omzet van artikel  “10080”, dan kan dit nummer in het “Artikel nr.”  veld ingevoerd worden waarna 

de rapportage vele malen sneller gegenereerd zal worden. 

 

 
Fragment van een overzicht Debiteurenomzet per Artikel 

 

Iedere keer als de selectie veranderd wordt (bijvoorbeeld een andere artikelnaam), moet eerst de knop 

Zoeken gebruikt worden voordat de nieuwe rapportage gegenereerd en zichtbaar  wordt.  

 

Afgeronde bedragen en aantallen 

Om de rapportage niet te breed te laten worden zijn alle periodebedragen en aantallen afgerond op 

gehele getallen. Er wordt echter wel gerekend met de niet-afgeronde bedragen, bijvoorbeeld om de 

kolomtotalen te bepalen. 

 

Navigatie door meerdere pagina’s 

Rapportages kunnen uit meerdere pagina’s bestaan en met de navigatiepijlen kan er 

“doorheen gebladerd” worden. 

 

Exporteren van rapportages 

Alle rapportages kunnen naar een CSV bestand geëxporteerd worden voor verder gebruik. De 

geëxporteerde gegevens komen overeen met het laatst gegenereerde rapport. Dus als u de selectie 

heeft veranderd gebruik dan eerst opnieuw de Zoeken knop voordat u naar CSV exporteerd. CSV 

bestanden kunnen o.a. met een programma als Excel geopend worden. 

Elk bestand bevat, naast de rapportage data, tevens de filterinstelling die gebruikt werd om het rapport 

te genereren. 

 

Reset knop 

De Reset knop dient om een eventuele filter selecties te verwijderen. 

 

 

Als u vragen heeft over deze nieuwe functies, gelieve contact op te nemen met de HelpDesk of uw 

gebruikelijke contactpersoon. 
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