MODULES HANDEL EN LOGISTIEK
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Prijsafspraken I

team

Hanteert uw leverancier kwantumkortingen of rabatten voor uw
artikelen? Geeft u sommige klanten een speciale korting? Of gebruikt
u staffels per artikel of prijslijsten per artikelgroep? Werk dan met de
module Prijsafspraken I.

voor wie

Voor iedereen die speciale
prijzen en kortingsregelingen
wil toepassen.

Geeft u uw klanten een kwantumkorting bij een bestelling van meer dan 5 artikelen?
Met de module Prijsafspraken I legt u al uw speciale prijzen en kortingsregelingen
vast in de vorm van prijslijsten en staffels, zowel voor uw leveranciers als voor uw
klanten. Voert u een order in? AccountView past automatisch de juiste prijs toe.
U hoeft niets te doen!

Uitbreiding op de
* modules
Facturering I
of Inkoop.

De juiste prijs
Leg afspraken met uw leveranciers
vast, zodat u tijdens de invoer van inkoop
orders snel kunt nagaan of een grotere
order een betere prijs oplevert. Leg ook
speciale regelingen vast met uw groot
ste afnemers en laat AccountView deze
automatisch toepassen tijdens het
invoeren van verkooporders. Zo
werkt u altijd met de juiste prijzen.

Speciale gevallen
Handel prijsstunts automatisch af, en
leg kwantumkortingen en rabatten
gemakkelijk vast. Voer zo staffels in
voor een actieweek, inclusief bekend
makingsdatum, en AccountView past
ze automatisch toe. Maak gebruik van
korting òp korting. Mis nooit meer
inkoopkortingen en voorkom misver
standen als gevolg van een vergeten
actieprijs.
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Prijsafspraken I

Uw voordeel

Inkoop- en verkoop
staffels op basis van
absolute prijzen,
kortingspercentages,
toeslagpercentages,
kortingsbedragen en
toeslagbedragen.
Inkoop- en verkoopstaf
fels met onbeperkt aantal
staffelregels per staffel,
begin- en einddatum,
bekendmakingsdatum,
vreemde valuta en blokkering.
Werkt u met de module Prijsafspraken I, dan kunt u op elk moment en vanuit vrij
wel alle vensters prijs- en staffelinformatie opvragen. Zo ziet u tijdens het invoeren
van een order meteen of een grotere bestelling u een hogere marge oplevert.
Kortom, AccountView biedt u de functionaliteit en u profiteert van het prijsvoordeel.

Staffels
Leg al uw prijsafspraken, kortings- en
toeslagregelingen vast in de vorm
van prijslijsten en staffels, zowel voor
inkoop- als verkoopregelingen. Laat
AccountView ze vervolgens automatisch
toepassen tijdens het invoeren van
orders. Hanteer per order een andere
prijslijst en pas zo uw prijsstructuren
nog flexibeler toe.

Alles bij de hand
Vraag vanuit de overzichtsvensters
alle prijsinformatie inclusief staffels op.
Dit is handig als u veel telefonische
prijsonderhandelingen voert.
Prioriteiten
Profiteer van de automatische priori
teitsstructuur waarmee u rekening
kunt houden met uitzonderingen.
Laat AccountView prioriteit geven
aan de meest specifieke staffel.
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Prijslijsten en staffels
invoeren, wijzigen en opvra
gen vanuit alle belangrijke
overzichtsvensters.
Inkoop- en verkoop
staffels per prijslijst en
artikelgroep, per debiteur
of crediteur en artikel
groep, per prijslijst en
artikel, en per debiteur of
crediteur en artikel.
Complexe prijsstructuren
vastleggen, zoals korting
òp korting.
Minder fouten en
beter inzicht in kortings
mogelijkheden.

