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Deze beschrijving betreft de rapportage functie genaamd Artikel Marge overzicht, en bevindt zich in 

het rapportagemenu van het pakket Handel (met de modules Inkoop Order, Verkoop Order en 

Voorraad). Deze functie is beschikbaar voor alle gebruikers van deze module combinatie. 

 

De rapportage toont alle gefactureerde artikelen in een bepaalde periode, waarbij voor elk geleverd 

artikel, per debiteur en per factuur de marge berekend wordt. De marge wordt zowel in € weergegeven 

als in  het percentage van de verkoopprijs.  

 

 

 
Detail van het scherm Artikel Marge overzicht 

 

 

Met de rapportage kunnen  overzichten gemaakt worden die antwoord geven op vragen zoals “Wat is 

de marge die ik per artikel of per debiteur of per factuur heb gemaakt in een bepaalde periode?” of “Welke artikelen 

geven de beste of de slechtste marges?”. 

De rapportages kunnen aanleiding geven tot het bijstellen van verkoopprijzen of kortingen aan 

bepaalde debiteuren of kunnen een indicatie zijn dat dat voor bepaalde artikelen de prijsinformatie 

bijstelling behoeft. 

 

De beschreven functie is op veler verzoek op deze wijze ontwikkeld. Wij zijn er van overtuigd dat deze 

uitbreiding de efficiency en het gebruiksgemak verder zal verhogen zodat u nog meer voordeel uit uw 

Asperion abonnement kunt halen. 

 

Suggesties voor verdere verbetering van deze rapportage kunt u richten aan HelpDesk@asperion.nl.  

 

Op de volgende pagina’s worden verdere gebruikstips gegeven.
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Definitie van de marge 

 

De marge, zoals gehanteerd in deze rapportage,  wordt berekend uit de verkoopprijs en de inkoopprijs 

ten tijde van de facturatie als volgt : 

 

 Marge in € =   (Verkoopprijs in €) - (Inkoopprijs in €) 

 

     (Marge in €) 

Marge in % =  ------------------------------ x 100% 

(Verkoopprijs in €) 

 

Voorbeeld : 

Als een artikel werd ingekocht voor € 80,- en verkocht voor € 100,-, dan bedraagt de marge € 20,- 

oftewel 20% (van de verkoopprijs). Als de verkoopprijs nihil is, dan wordt het marge percentage als 

“nvt” weergegeven en in de sorteervolgorde als laagste marge behandeld. 

 

 
Detail van het scherm Artikel Marge overzicht 

 

 

De marge per factuur wordt berekend door de marge per artikel te vermenigvuldigen met het 

gefactureerde aantal. 

 

Indien de historische inkoopprijs niet beschikbaar was ten tijde van de facturatie, dan wordt de 

inkoopprijs als referentie gebruikt die ten tijde van deze rapportage bekend is. In dat geval vormen de 

marge bedragen uiteraard een benadering van de werkelijkheid. Als dit het geval is, dan worden de 

inkoop- en marge cijfers in rood weergegeven.  
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Beschrijving en gebruik 

 

Menu :     Handel > Rapportages > Artikel Marge overzicht  

 

 

 
Filterselectie mogelijkheden voor de nieuwe rapportage 

 

Met de filterselectiebox bovenaan het scherm kunnen de gewenste rapportages gegenereerd worden. 

 

 

Perioden van maximaal 2 jaar 

Voor optimale performance, wordt het rapport berekend over een historische periode van maximaal 2 

jaar. Na het instellen van de gewenste periode kan het rapport met de knop Zoeken gegenereerd 

worden. De rapportage kan verder verfijnd worden op debiteur en/of artikel en/of factuurnummer. 

Alle combinaties zijn mogelijk. 

TIP : Om te zien wat er op een bepaalde factuur verdiend is, dan volstaat het om alleen het 

factuurnummer in te voeren. 

 

 

Sorteer mogelijkheden 

Standaard wordt het rapport gesorteerd op Factuurdatum (meest recente datum eerst) en op 

factuurnummer (laatste factuur eerst). Daardoor staan de meest actuele verkopen standaard bovenaan 

de lijst. 

 

= Niet gesorteerd          = Oplopend gesorteerd         = Aflopend gesorteerd 

 

De sorteervolgorde kan vervolgens veranderd worden op debiteurnummer, debiteurnaam of marge %. 

Door in een kolomhoofd op het sorteer icoon te klikken volgt de sortering. Nogmaals klikken op 

hetzelfde icoon verandert een oplopende sortering in een aflopende sortering en vice versa. 

 

 

 

Factuurinformatie 

Vanuit het schermrapport kan direct doorgeklikt worden naar de factuur waaruit de artikelmarge 

informatie afkomstig is. Klik daartoe op het pdf icoon dat naast het factuurnummer wordt 

weergegeven. 

 

 
Detail van het scherm Artikel Marge overzicht 
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Overige functies 

 

Navigatie door meerdere pagina’s 

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

“doorheen gebladerd” worden. 

Voor het gemak worden de bedragen en marges getransporteerd tussen de pagina’s. 

 

 

 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 exporteert. CSV bestanden kunnen o.a. met een 

programma als Excel geopend worden. 

Elk bestand bevat, naast de rapportage gegevens, tevens de filterinstelling die 

gebruikt werd om het rapport te genereren. 

 

 

 

 

 

Tot zover de beschrijving. 

 

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

contactpersoon. 
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