
  

Opleiding MFS-ERP

Bestelling leverancier
(Aankoopbestelling,

aankooporder)



  

Overzicht

● Bestelvoorstel
● Aankoopbestelling

– Voor stock
– Voor klant

● Receptie goederen



  

Bestelvoorstel

● Voorraad voor elk artikel :
– Fysieke voorraad : F
– Te leveren aan klanten (in bestelling) : K
– Te leveren door leveranciers (in bestelling) : L
– Geplande voorraad :  G = F + L - K

● Parameters artikelfiche
– Minimum voorraad : B
– Maximum (gewenste) voorraad : T
– Bestelhoeveelheid : H

● Bestelvoorstel : V
– Als G < B, dan V = n.H 
– met n geheel
– zodat B + V >= T
– Per filiaal (of afdeling) apart.



  

Relevante velden artikelfiche

NIET deze min/max
voorraad (die is
per locatie, voor

aanvullen)

WEL deze min/max
voorraad, deze is
per filiaal/afdeling

Wordt getoond bij
aankoopbestelling

Bestelhoeveelheid H

B T



  

Relevante velden artikelfiche

Wordt getoond
bij invoer
aankoop-
bestelling



  

Relevante velden 
leveranciersfiche

Afhalingskorting,
eindejaarskorting,

Minimum voor
franco, getoond

bij invoer
bestelling

Factuurkorting

Leveringstermijn
bepaalt voorstel
leveringsdatum



  

Relevante velden 
leveranciersfiche

Nota in oranje
getoond bij invoer

bestelling



  

Bestelling invoeren

Start : menu : aankoop/bestelling

Enkele artikelen
toegevoegd ...



  

Bestelling invoeren

Artikelen van 2
leveranciers
toegevoegd.

Geselecteerde
leverancier : 
groene lijnen

Gegevens geselecteerde
leverancier

Nota leverancier

Totaalbedrag geselecteerde lev.

Totaalbedrag beide bestellingen

Opmerking bestelbon en interne
opm. geselecteerde leverancier



  

Bestelling invoeren

Benodigd
netto-aantal

Veelvoud
bestelhoeveelheid

Overnemen (F6 of
manueel, of ander aantal) 
om werkelijk te bestellen

Manuele commentaar
(klik [...] voor meerdere

lijnen)

Interne nota
bij de lijn (niet

afgedrukt)

Opmerking
uit artikelfiche,

(veld kan je
breder zetten

uiteraard)

Als aantal=0 verschijnt de lijn niet op de uiteindelijke bestelling



  

Bestelling invoeren : 
voorraadgegegevens
Tabel verder naar rechts gescrolled (breedte van velden, en volgorde van velden kan je 
wijzigen door te slepen met de kolomhoofding)

Fysieke voorraad
F

In bestelling door
klanten K

In bestelling bij
leverancier L

Bestelhoeveelheid
HGepland G(Speciale mode putaway met scanners : 

ontvangen maar nogniet in rekken)

Min
B

Max
T



  

Bestelling invoeren :
artikels toevoegen

● Ofwel per artikel (F3) 
–  indien nodig wordt er een tab (dus bestelling) voor de standaardleverancier van het artikel bijgemaakt. 
– Je werkt (eventueel, hoeft niet) tegelijk aan meerdere bestellingen.

● Ofwel per leverancier (F10). Stel in menu vinkjes in voor filters :
– Alle artikelen met een bestelvoorstel > 0
– Alle artikelen met een gewenste voorraad > 0 (bijvoorbeeld om aan te vullen tot aan franco-bedrag, als je daar niet geraakt met 

bestelvoorstellen alleen)
– Alle artikelen

● Ofwel aan een bestelling voor leverancier X (waaraan je werkt) een artikel toevoegen met standaardleverancier Y 
(Shift-F3)

● Ofwel alle artikelen van alle leveranciers met bestelvoorstel en gewenste voorraad
● Ofwel plakken uit spreadsheet

– Artikelnummer en aantal
– Code leverancier en aantal



  

Bestelling invoeren : artikels 
toevoegen

Toevoegen
artikelen

Filteren
om niet

teveel toe
te voegen

Niet-
vrijgegeven
meerekenen
(volgende 

slide)



  

Bestelling : vrijgeven of niet

● Doorsturen naar leverancier kan enkel als vrijgegeven
● Opslaan als "Niet vrijgegeven" om

– Iemand de bestelling te laten controleren
– Te wachten met bestellen tot franco-bedrag bereikt wordt
– Maakt duidelijk dat ze zeker nog niet is doorgestuurd aan de leverancier

● Bestelvoorstel kan al dan niet rekening houden met niet-
vrijgegeven bestellingen, zowel niet-vrijgegeven aankoop- als 
verkoopbestellingen (zie ook vorige slide).



  

Bestelling : vrijgeven of niet

Opslaan zonder vrijgeven,
om later verder te bewerken

Toon op scherm, zodat u ze
via de knop "email" kan verzenden.

Bestelling wordt vrijgegeven.



  

Bestelling invoeren : geavanceerd

● Bestellen bij alternatieve leveranciers
– die bij het artikel geregistreerd zijn als alternatieve leverancier
– die niet bij het artikel geregistreerd zijn, eenmalig

● Stocktransfer andere filialen/afdelingen 
● Bestellen voor een specifieke klant

– Koppeling aankoopbestelling aan verkoopbestelling, zodat klant verwittigd 
kan worden indien goederen binnenkomen

– Specifieke informatie van de verkoopbestelling overnemen

Open "extra info"



  

Bestelling alternatieve leverancier

Alternatieve leveranciers
van geselecteerde lijn, met

hun prijs

Prijs bij alternatieve
leverancier

Dubbelklik om de
geselecteerde lijn

bij deze alternatieve
leverancier te 

bestellen



  

Bestelling specifiek voor klant

Klant heeft geselecteerde
product in bestelling

Klik rechts, en selecteer
bestel bij leverancier, om

een aparte lijn toe te voegen
die gekoppeld wordt aan

het klantorder

Rechts klikken



  

Stocktransfer andere afdeling

Voorraad geselecteerd artikel in alle
afdelingen

Dubbelklik om niet
bij leverancier, maar

bij de afdeling te
bestellen (eenmalige

instellingen nodig in MFS)

Er komt een intern order
in de andere afdeling,

zelfde behandeling
(picking) als normaal

order. Ook in dit
filiaal : gewoon receptie
goederen bij levering.



  

Bestelling invoeren

Ook hier : rechts klikken op rooster
geeft contextmenu voor huidige lijn



  

Drop shipments

Instellen optioneel direct
leveringsadres 

Instellen afhaaladres indien
zelf af te halen



  

Receptie goederen, zonder 
scanner

● Procedure put-away
– controleer inhoud vracht vs. leveringsbon leverancier
– voer leveringsbon in in systeem
– druk evt. etiketten (1 per lijn) voor goederen met wegzetlocatie
– druk putaway-list (wegzetbon) van de geleverde goederen
– wegzetten op locatie

● Praktisch : in deze presentatie : kort (zie andere opleiding voor 
uitgebreide opvolging aankoopbestellingen, scanner, ...) 



  

Opvolgen aankoopbestellingen

Menu : aankoop -> bestelling opvolgen

Aankooporders

Details
geselecteerde

bestelling

Leveringen
geselecteerde

bestelling

Details
geselecteerde

levering



  

Levering invoeren

Levering
invoeren



  

Levering invoeren

Verplichte referentie leveringsbon leverancier

Aantal
besteld Aantal weg te zetten

op standaardlocatie,
typ aantal of dubbelklik

om over te nemen.
Alles bevestigen : F6Reeds geleverd

Selecteer afwijkende
wegzetlocatie :

dubbelklik



  

Levering invoeren

Geel als gedeeltelijk
geleverd. Groen

als volledig

Als er geen nalevering komt : 
annuleer saldo

zodat artikel niet meer verwacht
wordt binnen te komen in

bestelvoorstel



  

Levering invoeren

Terug in overzicht :
bestelling geel 
want onvolledig

Ook lijn geel : onvolledig

Eerste deellevering



  

Tweede deellevering invoeren

Reeds geleverd : 400
Nu nog 464.

Groen, want volledig



  

Levering invoeren

Tweede
deellevering

Rechts klikken

Inderdaad 2 inkomende
leveringen geregistreerd

in de voorraad van dit
artikel (400 st

en 464 st)
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