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Doel 
Het  configureren en gebruiken van Asperion HANDEL voor het beheer van Verkoop Orders, 
Inkooporders en Voorraad en de verwerking in de Asperion BASIS administratie. De hier 
beschreven werkwijze is van toepassing op directe leveringen. De goederen worden dan 
hoofdzakelijk van leverancier rechtstreeks naar de klant worden geleverd waarbij hoofdzakelijk 
weinig tot geen voorraad wordt gehouden. 
 
 
Beginsituatie 
Gebruikers zijn reeds enigszins bekend met de werking en het gebruik van een Asperion 
administratie. Naast het pakket Asperion BASIS (Grootboek, Debiteuren, Crediteuren en 
Facturatie) beschikt gebruiker over de Verkoop Order, Inkoop Order en Voorraad modules. 
 
 
Doelgroep 
Doelgroep zijn verantwoordelijken voor het gehele- of delen van het proces voor het 
vastleggen van verkooporders, het bestellen van goederen, het aansturen van leveranciers en 
transporteurs om de zendingen tot bij de klant te verzorgen, het genereren van de facturen en 
de juiste verwerking in de financiele administratie. 
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1 DISTRIBUTIEVORMEN DIE ASPERION ONDERSTEUNT 
 

Asperion HANDEL ondersteunt drie vormen van distributie : Directe distributie, Indirecte 
distributie en Dropshipments. De distrbutievormen kunnen eventueel ook in combinatie 
gebruikt worden. De term direct- of indirect heeft betrekking op de weg die de goederen volgen 
van leverancier naar de klant. 
In dit hoofdstuk wordt kort uiteengezet welke definities Asperion hierbij hanteert zodat de 
gebruiker precies kan bepalen welke distributievorm het best aansluit bij de eigen werkwijze. 
Staat eenmaal vast om welke distributievorm het gaat, dan kan het programma op de juiste 
wijze geconfigureerd worden zodat de juiste documentenstroom kan worden gebruikt. 
 
 

. 
 

1.1 Directe distributie 

Bij directe distributie worden de goederen voor een bepaalde levering bij de leverancier 
besteld. Zodra de leverancier meldt dat de goederen klaar staan om op transport gesteld te 
worden, zal het bedrijf aangeven op welke wijze de goederen verpakt en gelabeled moeten 
worden. De leverancier levert de goederen af bij de door het bedrijf gebruikte transporteur die 
de goederen vervolgens aflevert bij de klant. 
 
Deze distributievorm  wordt veelal gebruikt in situaties waarin het bedrijf zelf geen of 
nauwelijks zelf voorraad houdt. Daarnaast wordt de documentenstroom, om commercieel 
strategische redenen, bewust zodanig ingericht dat de leverancier niet (precies) weet wie de 
klant is. 
 

1.2 Indirecte distributie 

Bij Indirecte distributie worden bestelde goederen door de leverancier afgeleverd bij het 
magazijn van het bedrijf. De goederen kunnen zowel op voorraad gezet worden dan wel direct 
weer doorgeleverd worden naar de klant. Het bedrijf is dus zelf verantwoordelijk voor het 
verpakken en op transport stellen van de goederen. De transporteur levert de goederen af bij 
de klant. 
 

1.3 Dropshipments 

Er is sprake van Dropshipments indien de goederen door de leverancier rechtstreeks aan een 
klant geleverd worden. Dit vormt een commercieel risico voor het bedrijf omdat de leverancier 
het bedrijf in de toekomst commercieel zou kunnen  “kortsluiten” door voortaan rechtstreeks te 
verkopen zonder tussenkomst van het bedrijf.  Het zijn veelal de kosten- en tijdsbesparende 
aspecten die een bedrijf in voorkomende gevallen tot dropshipments doen besluiten. 
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2 INSTELLINGEN VOOR DIRECTE DISTRIBUTIE 
 
Asperion software kenmerkt zich door een grote hoeveelheid configuratie mogelijkheden. Door 
het verstandig kiezen van standaard instellingen wordt het werken met Asperion software veel 
efficienter en gemakkelijker en wordt de kans op invoer- of bedieningsfouten sterk beperkt.  
 

2.1 Instellingen voor directe distributie 

 
Menu BASIS :        Algemeen > Setup Wizard > Voorraad > Algemeen     
 
n   .  
 
Het tabblad ‘Algemeen’ verschijnt met enige TAB bladen. 
 

  

 
Hier kunnen parameters ingesteld worden om het werken met directe leveringen mogelijk- c.q. 
gemakkelijker te maken. 
 
Handmatige product allocatie 
Bij directe distributie moet deze mogelijkheid aangevinkt worden. Bij andere distributievormen 
is het aanvinken hiervan optioneel. 
 
Ontvangen goederen worden normaal gesproken automatisch toegewezen aan (back-)orders 
volgens het principe “oudste order eerst”. In dat geval heeft u dus geen directe invloed op de 
wijze waarop de goederen over de verschillende verkooporders verdeeld (ge-alloceerd) 
worden. Bij de directe distributievorm moet u goederen echter wel direct kunnen toewijzen. 
Want daar is het van belang dat de, vanaf de leverancier op transport te stellen goederen, op 
dat moment bewust gekoppeld kunnen worden aan specifieke verkooporders zodat ook de 
routering van de orders, via de transporteur, op dat moment al bepaald kan worden. 
 
Zendingen actief 
Bij directe distributie moet deze mogelijkheid aangevinkt worden. Bij andere distributievormen 
is het aanvinken hiervan optioneel. 
In geval van directe distributie wordt onder een zending verstaan : een levering van een 
bepaalde groep goederen van de leverancier naar uw eigen transporteur. Met de door u aan 
te maken zendingsdocumenten bepaalt u de inhoud van de zending en de bestemming van 
elk van de goederen. Door deze mogelijkheid aan te vinken geeft u aan dat u zendingen aan 
wilt kunnen maken.  
 
Verzamel (inkoop-) orders actief 
Bij alle distributievormen is het aanvinken hiervan optioneel. 
Het betreft hier de mogelijkheid om alle inkooporders die in een periode, bijvoorbeeld een 
week, zijn aangemaakt te groeperen tot 1 verzamelorder per leverancier. Dat maakt het 
bestelproces bij elke leverancier overzichtelijker. 
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2.2 Instellingen voor document nummering  

 
Menu BASIS :    Algemeen > Setup Wizard > Voorraad > Algemeen  > TAB Nummering  
 
Documenten zoals orders, pakbonnen, vrachtbrieven, verzamelorders, zendingen etc. kunnen 
automatisch genummerd worden. Met de Setup Wizard kunnen startwaarden en ophogingen 
van de nummers ingesteld worden. 
 

 
 
Bij alle distributievormen wordt geadviseerd om elk document een eigen prefix te geven zodat 
steeds duidelijk is om wat voor soort document het gaat. (Zie afbeelding). Als een jaartal in de 
prefix verwerkt wordt kan later makkelijker bepaald worden uit welk jaar een bepaald 
document afkomstig is. U moet er dan wel aan denken om de prefix dan elk jaar weer aan te 
passen. 
 
 

2.3 Instellingen voor standaard layouts  

 
Menu BASIS:  Algemeen > Setup Wizard > Voorraad > Algemeen  > TAB Layouts  
 
Documenten zoals orders, pakbonnen, vrachtbrieven etc. kunnen elk hun eigen layout 
gegeven worden. De administraties bevatten vele standaard layouts zodat u er direct mee 
kunt werken. Eigen ayouts kunnen met de Layout Editor gemaakt worden. 
 
Met de Setup Wizard kunnen de standaard layouts ingesteld worden die in het programma 
gebruikt gaan worden. Het betreffen layout voorkeuren. Elders in het programma kan van 
deze layout voorkeuren desgewenst afgeweken worden. Zo kan voor een bepaalde order 
tijdens het aanmaken daarvan voor een andere layout gekozen worden. 



Asperion Handleiding  Directe distributie– v1.0 

 

 
©2008 – Copyright Asperion Pagina 7 van 20 

 
 

2.4 Instellingen layouts per debiteursoort 
 

De standaard layout selectie van de vorige paragraaf hoeft niet in alle gevallen van toepassing 
te zijn. Zo kan het zijn dat sommige debiteuren, in tegenstelling tot andere debiteuren,  een 
bepaald soort factuur  moeten ontvangen die afwijkt van de “standaard”.  
 
Asperion maakt deze diversiteit mogelijk via de parameter : Debiteursoort. Zo kunnen met de 
Setup Wizard naar eigen inzicht verschillende debiteursoorten aangemaakt worden zoals : 
Debiteuren binnenland, debiteuren buitenland, debiteuren Rembours, debiteuren Franco etc. 
 

Menu BASIS:     Algemeen > Setup Wizard > Basisgegevens > Debiteursoort  
 
Het scherm toont de reeds aangemaakte debiteursoorten. Hier kunnen naar believen nieuwe 
soorten toegevoegd worden. Koppel deze wel aan de juiste grootboekrekeningen! 
Per debiteursoort kan vervolgens aangegeven worden welke layouts voor de debiteursoort 
van toepassing is. 
 

 
 
Door vervolgens op elke debiteurenkaart aan te geven tot welke debiteurensoort een debiteur 
behoort, wordt automatisch bepaald welke layouts van toepassing zullen zijn op de diverse 
documenten die t.b.v. deze debiteur worden aangemaakt. 
Voor debiteuren die niet bij een bepaalde debiteurensoort wordeningedeeld, blijven de 
standaard layouts gelden. 

 

 

2.5 Overige Instellingen 

 
Menu BASIS:     Algemeen > Setup Wizard > Voorraad > Algemeen  > TAB Algemeen     
 
Voor het goed functioneren van het HANDEL systeem zijn meerdere instellingen nodig. De 
meeste daarvan zullen reeds ingesteld zijn bij de start. Te denken valt hierbij aan het 
toewijzen van de juiste grootboekrekeningen voor voorraad, nog te ontvangen facturen etc.  
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2.6 Instellingen op Artikelkaarten 

 
Menu HANDEL: Artikelen > Overzicht > Artikelregel > Artikelkaart > TAB Details   . 
 
Uiteraard moet er voldoende informatie bij elk artikel opgeslagen worden om ze geschikt te 
maken voor verkoop- en levering. Naast juiste prijsinstellingen moeten het aantal colli voor elk 
artikel goed gekozen worden. Door bij “Colli per eenheid” iets in te vullen en op OPSLAAN te 
klikken, wordt de waarde van de “Eenheden per verpakking” automatisch berekend en vice 
versa. 
 
Colli per eenheid 
Dit aantal geeft aan hoeveel “ruimte” een artikel inneemt in een colli. Als er bijvoorbeeld 2 
stoelen in een verpakking zitten, dan is het aantal colli voor dit artikel stoel : ½.  
 
Eenheden per verpakking 
Dit is de inverse waarde van “Colli per eenheid”. Het geeft aan hoeveel artikelen in 1 colli 
verpakt worden. De waarde van dit veld verandert dus met het veranderen van de hiervoor 
beschreven parameter. Nadat het getal ½ van het voorgaande voorbeeld ingevuld werd, werd 
na het OPSLAAN het getal in het veld “Eenheden per verpakking” automatisch gelijk aan 2. Er 
zitten dus 2 stoelen in 1 verpakking (colli). 
 

 
 

 
Voor een goede werking moeten artikelen zo compleet mogelijk ingevoerd worden (Prijzen, 
kortingen, prijslijsten, Prijsfactor). Ook de invoer van de standaard leveranciervoor elk artikel is 
belangrijk ivm.het direct bestellen. Zie hiervoor de uitgebreide beschrijving van de artikelkaart. 
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3 WORKFLOW DIRECTE DISTRIBUTIE 
 

Bij het invoeren en beheren van orders moeten vele stappen nauwgezet en in de juiste 
volgorde plaatsvinden.  Door hiervan af te wijken gaat geen informatie verloren. Het gaat wel 
ten koste van de overzichtelijkheid van de administratie. 
 

3.1 Invoer van Verkoop Orders 

 
Het invoeren van verkooporders gebeurt normaal gesproken dagelijks tijdens kantooruren. 
Een klant geeft een bestelling door. Deze bestelling wordt ingevoerd als Verkoop Order. 
 
Menu HANDEL :    Verkoop > Verkooporder     
 
 

 
 
Het overzichtsscherm van de verkooporders verschijnt. Dit scherm is opgedeeld in blokken in 
de volgorde : 
 

• Nieuwe (verkoop-) orders 

• Backorders 

• Pakbonnen 

• Vrachtbrieven 

• Zendingen 

• Te factureren omzet 

• Offertes 
 
Blokken die geen informatie (bijvoorbeeld orders of pakbonnen) bevatten zijn ook niet 
zichtbaar. Het blok “Offertes” zou in deze “hiërarchie” eigenlijk bovenaan moeten staan. In de 
praktijk blijkt het echter handiger om het offertelijst onderaan te zetten omdat deze lijst dan 
niet het order invoerproces onnodig in de weg zit. 
 
Links in de kantlijn staan de nodige commando regels waarvan het gebruik hier besproken 
wordt. 
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3.1.1 Nieuwe Verkooporder aanmaken 

Klik op de regel “Nieuwe order” en voer de gevraagde informatie in : 
 

 
Fragment 1

e
 verkooporder invoerscherm. 

 
Klik op “Opslaan”. 
 
Het order invoerscherm verschijnt. Hier kunnen orderregels aangemaakt worden.  
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Door na invoer van een regel op “Regel opslaan” te klikken verschijnt de orderregel onderaan 
op het scherm. Op deze wijze kunt u artikel voor artikel, regel voor regel invoeren. Met de 
meervoudige artikel selectie (loepje achter het veld “Artikel”) kunt u meerdere artikelen 
tegelijkertijd selecteren en van het juiste aantal voorzien. Dit werkt een stuk sneller. 
 

3.1.2 Terug naar het overzichts scherm Verkooporders 

 
Knop :   Overzicht       

 
Klik op de knop “Overzicht” om naar het verkooporder overzichtsscherm te gaan. De 
verkooporder is nu zichtbaar. 
 

 
 

3.1.3 Verkoop Orderbevestiging maken 

Nadat alle verkooporderregels zijn ingevoerd, kan vanuit de geopende orderscherm (of klik op 

het wijzig icoon ) direct een Order bevestiging (pdf) aangemaakt worden door op de knop 
“Orderbon” te klikken. Ook kan op het pdf icoon geklikt worden in het overzichtsscherm om de 
orderbon c.q. orderbevestiging af te drukken. 
 
Bij het definitief maken van de verkoop order wordt een orderbevestiging als pdf aangemaakt. 
Orderbevestigingen kunnen (desgewenst) naar de klant verstuurd worden per post of per 

email (Selecteer een order door aanvinken , selecteer   en klik op 
“Uitvoeren”). 
 

3.1.4 Bestellen vanuit een verkooporder 

Open de order nogmaals door op het wijzig icoon  te klikken. Elke orderregel is van een 
kleurcodering voorzien. Deze kleurcodering geeft aan of de artikelen direct uitgeleverd kunnen 
worden (omdat ze op voorraad zijn). In geval van directe distributie is dit laatste veelal niet het 
geval en moet er eerst besteld worden. 
 

 
 
Artikelen die niet op voorraad zijn zullen ingekocht (besteld) moeten worden. In geval van 
directe distributie zal er voornamelijk direct vanuit de verkooporder besteld worden. Dan wordt 
er automatisch een direct verband gelegd tussen elke verkooporder en de bestelde producten. 
 
Vanuit het geopende orderscherm kan direct besteld worden door op de knop “Bestellen” te 
klikken.   
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Alle producten kunnen bij een te selecteren leverancier besteld worden of bij elk der 
leveranciers zoals per artikel is opgegeven op de artikelkaart.  
 
Klik op genereer orders en ga terug naar het overzichtsscherm verkooporder. 
 
Knop :   Overzicht       

 
 
Afhandeling  van de resulterende inkooporders zullen we later behandelen. De resulterende 
inkooporders zullen alle artikelen bevatten die in de verkooporder gespecificeerd zijn. 
 

 
 
Als er vanuit een verkooporder rechtstreeks een bestelling gegenereerd wordt, dan zal de 
status van de nieuwe verkooporder direct veranderen in de status “backorder”. Dit is in het 
overzicht (klik op “Overzicht”) goed te zien : de Verkooporder “verplaatst” zich van het blok 
“Nieuwe orders” naar het blok “Backorders”.  

 

3.1.5 Backorders 

 
Verkoop orders die (nog) niet leverbaar zijn, zullen dus de status backorder krijgen. In de 
Directe distributie situatie kan dit het beste zo blijven totdat alle producten door de leverancier 
uitgeleverd kunnen worden. 
 
Voor artikelen in backorders die wel leverbaar zijn, zouden pakbonnen aangemaakt kunnen 
worden door een backorder te selecteren (aan te vinken) en op de knop “pakbon maken” te 
klikken. Alleen voor de leverbare artikelen wordt dan een pakbon aangemaakt die dan als een 
deellevering kan worden uitgevoerd. Het werkt echter efficienter om dit pas doen als de order 
in zijn geheel uitgeleverd kan worden. 
 
Orders (of delen daarvan) behouden de backorder status totdat alle artikelen die de order 
bevat leverbaar worden. Dit kan uiteraard pas gebeuren als de artikelen besteld worden en 
uiteindelijk gereed komen voor verzending (na artikelen registratie). Om dit te bereiken 
moeten eerst de nodige handelingen aan de inkoopkant verricht worden. 
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3.2 Beheer Inkoop orders 

 
Voor alle verkoop orders die nog niet uitgeleverd kunnen worden (bij gebrek aan product) 
moet nu eerst het nodige aan de inkoopkant gebeuren. 
 
MENU :    Inkoop > Inkooporders   
 
 

 
 
 
Het overzichtsscherm van de inkooporders verschijnt. Dit scherm is opgedeeld in blokken in 
de volgorde : 
 

• Nieuwe (inkoop-) orders 

• Uitstaande bestellingen 

• Verzamelorders 

• Te boeken facturen 
 
In geval van directe distributie zullen vrijwel alle inkooporders zijn ontstaan uit verkooporders. 
De resulterende inkooporders zijn daarmee rechtstreeks gekoppeld aan de verkooporders en 
dat geeft voordelen bij de productallocatie in een later stadium. In het eerste blok “nieuwe 
orders”  is voor elke order (in de laatste kolom) aangegeven bij welke verkooporder een 
inkooporder hoort. 
 
Inkooporders kunnen overigens ook handmatig ingevoerd worden of met de automatisch 
besteladviesfunctie gegenereerd worden. Dit wordt hoofdzakelijk gedaan als men er zelf ook 
een voorraad op na wenst te houden. In het geval van Directe distributie is dit echter niet aan 
de orde. 
 
 

3.2.1 Inkoop Orders definitief maken 

 
Nieuwe inkooporders kunnen in het overzichtsscherm definitief gemaakt worden door ze in het 
blok “Nieuwe orders” aan te vinken en op de knop “Orderbonnen” te klikken. De inkoop orders 
worden zo, stuk voor stuk, verheven tot “uitstaande bestellingen”. Wacht hier echter nog even 
mee. 
 
Als er bij het definitief maken ook gekozen wordt voor “Verzamelorder”, (radiobutton 
aanvinken) dan worden alle inkooporders gegroepeerd per leverancier tot één verzamelorder. 
 

3.2.2 Verzamel (inkoop-) Orders 

Verzamel (inkoop-) orders zijn orders die bestaan uit een aantal inkoop orders die in een 
bepaalde periode, bijvoorbeeld een week, zijn aangemaakt. Door inkoop orders op deze wijze 
te groeperen tot 1 verzamelorder per leverancier wordt het bestelproces bij elke leverancier 
overzichtelijker. 
 
Voorbeeld : Stel er zijn 4 inkooporders bij 2 leveranciers als volgt : 
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Door  aan te vinken,  te kiezen en op  te 
klikken worden de inkooporders gegroepeerd tot 2 verzamelorders als volgt : 
 
 

 
 
De individuele inkooporders zijn veranderd in uitstaande bestellingen en in de laatste kolom is 
aangegeven tot welke verzamelorder ze behoren. De Verzamelorders worden in het onderste 
blok apart weergegeven. 

3.2.3 Inkoop orders afdrukken 

Tijdens het definitief maken van inkooporders, worden automatisch ook de orderbonnen van 
de afzonderlijke inkooporders aangemaakt. Dit kan ook gebeuren door op het pdf icoon in de 
tabel “Uitstaande bestellingen” te klikken. 
 

 
 

3.2.4 Verzamelorders afdrukken of als bestand exporteren 

De verzamelorders kunnen als csv bestand of als pdf aangemaakt worden en naar de 

leverancier gestuurd worden. Door op het loepje  te klikken verschijnt een representatie van 
het csv bestand waarmee veel leveranciers kunnen werken.  
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Klik op het Excel icoon  om het csv bestand aan te maken en te bewaren. 
 
Eventueel (bijvoorbeeld voor eigen archivering) kan een pdf aangemaakt worden door op het 

pdf icoon  te klikken. 
 
 

3.2.5 Versturing verzamelorders 

 
De volgende stap in het proces is het versturen van de verzamelorders en/of bestanden naar 
de leverancier en het afwachten van een bericht van een leverancier dat de bestelde goederen 
gereed staan voor verscheping. 
 



Asperion Handleiding  Directe distributie– v1.0 

 

 
©2008 – Copyright Asperion Pagina 16 van 20 

3.3 Registratie van goederen 

 
Bij indirecte distributie worden de goederen geregistreerd als ze afgeleverd worden bij het 
magazijn. Dan zal de goederen (ontvangst-) registratie plaatsvinden. 
 
Bij directe distributie, zullen de goederen geregistreerd worden op het moment dat de 
leverancier zegt dat ze klaar staan voor verzending. 
 

3.3.1 Goederen registreren 

 
Aan de hand van de specificatie van de leverancier wordt dus geregistreerd welke goederen 
op transport gesteld gaan worden, voorzien van de juiste verpakkingslabels en vrachtbrieven. 
 
Menu HANDEL :   Inkoop > Registratie  goederen   
 
 

 
 
 
Het overzichtsscherm verschijnt met alle artikelen die besteld zijn. 
 
Filter eerst de lijst op leveranciersnaam (vul veld leverancier in en klik op “zoeken”). Ook kan 
gezocht worden op artikel of ordernummer. 
 

 
 
Als de juiste regel gevonden is, kunnen de artikelen geregistreerd worden door op het 

registratie icoon  in de laatste kolom te klikken. Vul het door de leverancier opgegeven 
aantal in en klik op “Registreren”. 
 

     
 
Automatisch filter op inkoop ordernummer 
Vervolgens wordt teruggekeerd naar het registratie overzichtsscherm. In de praktijk zal de 
specificatie van de leverancier veelal betrekking hebben op dezelfde inkooporder. Daarom 
wordt het overzicht automatisch gefilterd op hetzelfde Inkoopordernummer van de zojuist 
gedane registratie. Zo kan snel een lijst met artikelen uit een bepaalde inkooporder afgewerkt 
worden. 
 
Registratie artikelen uit andere inkooporders bij zelfde leverancier 
Als er geen regels meer zijn, dan moet het filter weer gereset worden (inkoopordernummer uit 
filter verwijderen en op “Zoeken” klikken). Dan zijn de artikelregels uit andere inkooporders 
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zichtbaar. Eventueel kunnen op deze manier ook andere artikelen, afkomstig van dezelfde 
leverancier, geregistreerd worden. 

3.3.2 Registratie dient per leverancier te gebeuren 

 
Bij directe distributie kunnen alleen de artikelen afkomstig van 1 leverancier tegelijkertijd 
geregistreerd worden. Mocht u proberen de artikelen van andere leveranciers ook meteen te 
willen registreren dan wordt u op deze werkwijze attent gemaakt. 
 
Voor de geregistreerde goederen van de betreffende leverancier moet eerst zendings-
documenten voor deze leverancier klaargemaakt worden. 
 
Een zending bestaat uit een aantal artikelen die afkomstig zijn van 1 leverancier en die op enig 
moment gezamenlijk door de leverancier op transport gesteld worden. In het geval van Directe 
distributie zal de zending doorgaans naar het adres van de door de Asperion gebruiker 
aangestelde transporteur plaatsvinden. 

 
Pas nadat de zending vanuit deze leverancier is aangemaakt, kunnen de artikelen van een 
andere leverancier geregistreerd worden. 
 
Zendingen worden vanuit het verkoop orderscherm aangemaakt. 
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3.4 Uitleveren van goederen 

 
Het uitleveren van verkooporders gebeurt normaal gesproken dagelijks tijdens kantooruren en 
nadat de goederen die bij de leverancier klaar staan voor verzending, geregistreerd zijn. Om 
uit te leveren moet na de goederen registratie weer naar het Verkoop orderscherm gegaan 
worden. 
 
Menu HANDEL :    Verkoop > Verkooporders      
 
Het overzichtsscherm van de verkooporders verschijnt.  
 

 
 

3.4.1 Backorders uitleveren 

Voor de goederen die geregistreerd zijn kunnen backorders, of delen daarvan, uitgeleverd 
worden. Backorders die uit goederen bestaan die afkomstig zijn van verschillende leveranciers 
kunnen dus slechts gedeeltelijk uitgeleverd worden als de goederen van één bepaalde 
leverancier worden geregistreerd. Als ook de laatste regel van een Backorder geregistreerd 
wordt, dan verdwijnt deze uit het blok met “Backorders”. 
 
Als gevolg van de goederenregistratie worden de leverbare goederen dus automatisch uit een 
backorder gehaald en in een nieuwe Pakbon in het “Pakbonnen” blok opgenomen. De Groene 
kleur geeft aan dat ze uitgeleverd kunnen worden. 
 

3.4.2 Zendingen (en pakbonnen) samenstellen 

Selecteer nu alle pakbonnen  en zorg er tevens voor dat de radiobutton 

“Zending”  geselecteerd is. Door op “Uitvoeren” te klikken wordt de zending 
aangemaakt. 
 

 
 

3.4.3 Labelbestand voor leverancier maken 

Er kan nu een label bestand aangemaakt worden aan de hand waarvan de leverancier labels 
kan afdrukken die op elk der colli geplaatst kunnen worden. Klik op het Label icoon . De 
labelinformatie verschijnt. 
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Klik op het Excel icoon  om het csv bestand voor de labels aan te maken en te bewaren.  
Dit bestand kan nu naar de leverancier gestuurd worden. 

 
 

3.4.4 Vrachtbrief bestand voor vervoerders aanmaken 

Er kan nu ook een vrachtbrief bestand aangemaakt worden aan de hand waarvan de (eigen) 
transporteur kan afleiden uit welke goederen de te verwachten zending bestaat en waar deze 
goederen uiteindelijk bij de klanten afgeleverd moeten worden. 
 
Klik daartoe op het Vrachtwagen icoon .  
 

 
 
De vrachtbrief informatie verschijnt en met het Excel icoon wordt het bestand aangemaakt. Dit 
bestand kan nu naar de transporteur gestuurd worden. 
 

3.4.5 Vrachtbrieven voor vervoerders afdrukken 

Er kan vanuit het scherm met vrachtbrief informatie ook een pdf  gegenereerd worden met 
vrachtbrief informatie. Deze kan eventueel afgedrukt worden, verstuurd worden of voor eigen 
gebruik gearchiveerd worden. 
 

3.4.6 Zendingen afronden 

 
Zendingen die eenmaal definitief zijn, kunnen verplaatst worden naar de categorie “Te 
facturen”. Selecteer de zending en klik op “Uitgeleverd”. 
 

 
 
De zending wordt uitgesplitst naar levering per debiteur en opgenomen in het overzicht van 
“Te factureren” verkooporders. Door op een wijzig icoon te klikken is de inhoud van elke, te 
factureren levering, te zien als volgt : 
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Het blok “Te factureren” is een voorportaal voor het factureren van de klant. Het is n.l. nog 
mogelijk om de pakbon of de order alsnog aan te passen voordat een concept factuur 
gegenereerd wordt. Hiervoor dienen de 2 wijzig iconen in de rechterkolom. : 
 

 
 

3.4.7 Factureren van leveringen 

 
Als de leveringen aan de klant nagenoeg zeker zijn, kan er gefactureerd worden. Selecteer 
daartoe alle “te factureren” pakbonnen en klik op “Concept facturen”. De pakbonregels 
verdwijnen dan uit het verkooporderscherm en de nieuwe conceptfacturen worden 
aangemaakt. Deze worden verder afgehandeld in de module “Facturatie”. 
 
 
 
 
 
 

 
 


