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Handleiding Voorraad Tellijst
Voor het tellen en corrigeren van uw artikel voorraad is een nieuwe Tellijst beschikbaar.
Voordelen van de Tellijst t.o.v. de oude Balanslijst:
- Tussen het balansen en het verwerken van de balans worden eventuele verkopen
automatisch meegenomen in de balans. Het is dus niet meer nodig om verkopen die
gebeurd zijn in de tussenliggende periode handmatig te corrigeren in te Tellijst.
- De balans wordt bewaard en niet meer elk jaar overschreven.
- Het verwerken gaat sneller.
- Tussendoor opslaan is niet meer nodig: Dit gebeurd vanzelf.
Deze nieuwe manier van balansen is te benaderen via Artikelbeheer -> Tellijst.

Deze pagina geeft allereerst een overzicht van alle voorraad tellingen die in het verleden zijn
verwerkt en tellingen welke momenteel nog openstaan om te verwerken.
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Start een nieuwe tellijst via de knop “toevoegen” om een nieuwe tellijst te starten en
selecteer de artikelgroep die u gaat tellen. Per artikelgroep dient een nieuwe tellijst gemaakt
te worden.

Vervolgens kunnen artikelen die behoren tot de geselecteerde artikelgroep worden
toegevoegd door middel van de barcode van het artikel en het gewenste aantal.
Hierna kan per artikel de getelde voorraad nog worden bijgesteld d.m.v. de +1 en -1
knoppen op het einde van de artikelregel.
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Wanneer alle artikelen binnen de geselecteerde artikelgroep zijn geteld kan de
verschillenlijst worden geprint. Druk hiervoor op de print knop en selecteer het rapport
“Artikel tellijst verschil”. Dit rapport geeft alle artikelen weer waarvan de voorraad wordt
gecorrigeerd op basis van de tellijst.

Na controle van de verschillenlijst kan de tellijst worden verwerkt. Druk hiervoor op de knop
verwerken.

Belangrijk
De voorraad wordt gecorrigeerd op basis van de voorraad ten tijde van de aanmaakdatum van de
tellijst. Alle mutaties die daarna hebben plaatsgevonden zullen worden gezien als geldige voorraad
mutaties en worden opgeteld bij het getelde aantal in de tellijst.
Voorbeeld
De getelde voorraad van een montuur bedraagt 8 stuks. Ten tijde van het aanmaken van de tellijst
zijn er volgens het systeem 10 stuks op voorraad. Na het aanmaken van lijst zijn er nog 6 stuks aan
de voorraad toegevoegd en 2 stuks verkocht waardoor de huidige systeem voorraad 14 stuks
bedraagt. De verwerking van de tellijst zal zorgen voor een corrigerende mutatie van -2 stuks
waardoor de actuele systeem voorraad op 12 wordt gezet.
Deze wordt dus niet gecorrigeerd naar 8 stuks zoals geteld.

Na de verwerking van de tellijst kan de verschillenlijst opnieuw worden geprint. Er zullen dan
geen voorraad verschillen meer aanwezig zijn in het rapport.
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