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Voorraad

De module Asperion Voorraad vormt een logische aanvulling op 
de overige Asperion modules. Door combinatie van de juiste mo-
dules bouwt u een complete, op maat gesneden administratieve 
oplossing voor uw bedrijf.
 
De voorraad nauwkeurig beheren en administreren
Asperion Voorraad bouwt voort op het artikelbestand van de module 
Asperion Facturatie. De module is met name ontwikkeld voor beheer 
van voorraden voor handelsdoeleinden. Op artikelniveau kunnen ge- 
gevens gedetailleerd vastgelegd worden. Ook kunnen prijslijsten ge-
genereerd worden en artikel ontvangsten en uitgiften geregistreerd 
worden. Per artikel kunnen ook minimum voorraden en bestelgroot-
tes ingesteld worden hetgeen het doen van bestellingen aanmerkelijk 
vereenvoudigd. De voorraad kan handmatig aangepast worden. Bij 
het journaliseren van verkoop facturen zal de voorraad automatisch 
aangepast worden.

Aansluiting bij Asperion Inkoop Order
Moet er veelvuldig besteld worden dan is de module Asperion Ink-
oop Order  een logische aanvulling omdat deze automatisch beste-
ladviezen kan berekenen waaruit inkoop orders ontstaan, rekening 
houdend met het gemiddelde verbruik. De actuele waarde van de 
voorraad kan periodiek berekend worden met de herwaarderings-
functie. Dit resulteert indien gewenst automatisch in een mutatie 
van de juiste balanspost. Elke mutatie resulteert in overeenkomstige 
boekingen in de financiële administratie. De module vormt een lo-
gische uitbreiding van het pakket Asperion inBalance.

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.

Uw handelsvoorraad efficiënt 
beheren

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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