
Pakketten

Asperion pakketten vormen logische 
combinaties van modules. Twee voorbeelden: 

Asperion Basis 
Het pakket Asperion Basis 
is de universele oplossing 
voor het MKB en omvat de 
modules Asperion Financieel 
en Asperion Facturatie. 

Asperion HANDEL 
Asperion Handel is speciaal 
voor Handelsondernemingen 
en omvat de modules 
Asperion Financieel, 
Fakturatie, Voorraad, 
Inkoop en Verkoop. 

Modules

Asperion Financieel
De kern van elk Asperion 
administratief systeem

Asperion Fakturatie 
Uitgebreide facturatie 
mogelijkheden.

Asperion Verkoop 
Verkoop orders efficient beheren. 

Asperion Inkoop
Inkoop orders efficient beheren.

Asperion Voorraad 
Vele voorraad beheer 
mogelijkheden

Asperion Project/uren 
Uren verantwoorden en factureren 
op projecten en klanten.

module 
Verkoop Order

Orders scoren is al moeilijk genoeg. Met de module Asperion 
Verkoop Order zorgt u er voor dat elke order vakkundig verwerkt 
wordt. De efficiëncy waarmee u uw klanten bedient zal hen aan-
moedigen om vervolgorders te plaatsen.
 
Asperion Verkoop Order ondersteunt het gehele verkoop proces. Van 
offerte via order, pakbon en vrachtbrief t/m factuur en journaalpost. Een 
door een klant geaccepteerde offerte converteert u direct naar een or-
der. Tijdens invoering van de orders kan bestelhistorie en betaalgedrag 
van klanten geraadpleegd worden. Verkooporders kunnen per email 
bevestigd worden en resulteren in pakbonnen en vrachtbrieven. Er zijn 
vele rapportages die bij elke stap van het uitleveringsproces de juiste 
acties en besluitvorming mogelijk maken. Uitgeleverde orders worden 
uiteindelijk in facturen worden omgezet. De module vormt een logische 
combinatie met de module Asperion Inkoop Order en Voorraad zodat 
alle verkopen direct resulteren in de juiste voorraad mutaties.

Meer mogelijkheden
Ontwerp uw eigen verkooporders, pakbonnen en vrachtbrieven met 
de layout editor. In combinatie met Asperion Inkoop Order  worden 
ingekochte-, maar nog niet geleverde artikelen direct zichtbaar in het 
verkoop proces zodat ze al verkocht kunnen worden voordat ze uw 
magazijn hebben bereikt. De module vormt een logische uitbreiding 
van het pakket Asperion inBalance, eventueel in combinatie met As-
perion Inkoop Order en Asperion Voorraad.

Asperion software modules : de bouwstenen voor uw IT oplossing
Asperion levert online software in modules. Asperion inBalance is het 
uitgangspunt. Voeg modules die u nodig heeft toe en bouw zo een 
“maatwerk” oplossing voor uw bedrijf. Asperion laat zien dat goede 
software oplossingen niet meer duur en complex hoeven te zijn.

Raadpleeg de functielijsten en diagrammen voor meer details.

Faciliteert het verkoop proces 
van offerte tot factuur

Pakketten

Asperion pakketten vormen logische 
combinaties van modules. Twee voorbeelden: 

Asperion inBalance 
Dit pakket vormt de uni-
versele oplossing voor het 
MKB en omvat de modules 
Asperion Financieel en 
Asperion Facturatie. 

Asperion inTrade 
Asperion inTrade is speciaal 
voor Handelsondernemingen 
en breidt inBalance uit met de 
modules Voorraad, 
Inkoop- en Verkoop Order 

Modules

Financieel
De kern van elk Asperion 
administratief systeem

Fakturatie 
Uitgebreide facturatie 
mogelijkheden.

Verkoop Order
Verkoop orders efficient beheren. 

Inkoop Order
Inkoop orders efficient beheren.

Voorraad 
Vele voorraad beheer 
mogelijkheden

Asperion inTime 
Uren verantwoorden en factureren 
op projecten en klanten.
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   1.0  Hoofd Functies 

 1.1  Verkooporder registratie 

 1.2  Afdrukken pakbonnen 

 1.3  Afdrukken vrachtbrieven 

 1.4  Vrachtbrieven afmelden voor facturatie 

 1.5  Inzicht in openstaande posten tijdens orderinvoer 

 1.6  Inzicht in orderhistorie tijdens orderinvoer 

 1.7  Inzicht in voorraadniveau tijdens orderinvoer 

 1.8  Koppeling met facturatie module 

 1.9  Backorder registratie 

 1.10  Backorders opnieuw uitleveren 

 1.11  Orders, pakbonnen,vrachtbrieven en 

  facturen samenvoegen 

 1.12  E-mail orderbevestiging 

 1.13  Automatische voorraadmutaties bij levering 

 1.14  Inzicht lopende orders

  1.15  Order historie per artikel en per klant 

  1.16  Ondersteunt deelleveringen

 

 2.0  Rapportages en Layouts  

 2.1  Omzet per vertegenwoordiger 

 2.2  Backorder rapportages 

 2.3  Vrije opmaak pakbon en vrachtbrief   

 

 3.0   Financiële administratie 

 3.1  Genereren verkoopfacturen vanuit verkooporders 

 3.2  Automatische voorraad boekingen bij 

  journaliseren verkoopfactuur 

Bestaande functies worden voortdurend uitgebreid en nieuwe functies worden regelmatig toegevoegd. Nieuwe modules
zijn in ontwikkeling. Deze specificatie kan gewijzigd worden zonder voorafgaand bericht. ©2007-2011 - Copyright Asperion 

Functielijst Module Verkoop Order


