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In deze brochure stellen wij de derde generatie van ons Winstore voorraadbeheersysteem 

aan u voor: Winstore Online. We hebben veel tijd en energie besteed aan de ontwikkeling 

van deze compleet nieuwe versie en zijn trots dat we Winstore Online nu aan u kunnen 

presenteren. Wij zijn ervan overtuigd dat u met Winstore Online nog beter gaat presteren. 

Met Winstore Online bent u klaar voor de toekomst!

Bent u al Winstore gebruiker? Dan zal de overstap naar deze 
nieuwe versie voor u eenvoudig verlopen. Maar ook bedrijven die 
voor het eerst software voor het artikelbeheer gebruiken of tot 
nu toe andere systemen hebben gebruikt, kunnen snel aan de 
slag met deze nieuwe, intuïtieve versie van Winstore.

WERKEN IN  
DE CLOUD
Online of 
lokaal? U kunt 
als Winstore 
Online gebruiker kiezen uit een cloud-
versie of een versie die lokaal op uw 
computer wordt geïnstalleerd. 

De private cloud van ACA biedt u 
de mogelijkheid om via internet 
te werken met Winstore Online. 
Daarnaast worden uw gegevens 
opgeslagen en veiliggesteld op ons 
netwerk dat we speciaal voor deze 
dienst hebben ingericht. Van uw 
gegevens wordt dagelijks een back-up 
gemaakt. Problemen met uw systeem 
worden door ACA remote opgelost. 
Dit scheelt niet alleen opslagruimte: 
het zorgt ervoor dat u geheel 
ontzorgd bent op het gebied van 
automatiseringsbeheer!
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Ontvangen  Verzenden
Pricat   ->  Artikelinformatie Salesreport ->  Verkooprapport
ORDRSP  ->  Orderbevesting Inventory report  ->  Voorraad
DESADV  ->  Pakbon EANCOM order     ->  Bestelling Leverancier

DE MOGELIJKHEDEN VAN WINSTORE ONLINE
In deze brochure willen we u een eerste indruk geven 
van de veelzijdige mogelijkheden die Winstore Online 
u biedt. Met deze eerste impressie lichten we graag 
enkele belangrijke voordelen uit het systeem toe. 

Wilt u meer weten na het lezen van deze brochure? 
Neem dan contact met ons op! Indien gewenst zijn wij 
natuurlijk ook altijd bereid om Winstore Online live aan 
u te presenteren. Door middel van een remote demo 
kunnen wij op afstand het systeem demonstreren.

EDI 
Winstore Online is bij uitstek geschikt voor het 
werken met Electronic Data Interchange (EDI). Hierbij 
worden alle in de markt gebruikelijke typen berichten 
ondersteund. “EDI-artikelen” (artikelen die voorzien zijn 

van een EAN-barcode) zijn een voorwaarde om gebruik 
te kunnen maken van de talloze mogelijkheden voor de 
online verkoop.
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Inhoud van het systeem

1.  ARTIKELBEHEER
Artikelbeheer vormt een van de belangrijkste functies 
van het systeem. Hier worden de verschillende artikelen 
opgevraagd en allerlei boekingen uitgevoerd. Daarnaast 
vindt u hier alle artikelkenmerken die u vervolgens 
meteen kunt aanpassen.

1.1  Kan het systeem worden geconfigureerd en/of 
individueel worden ingericht?

U kunt het pakket geheel volgens uw wensen inrichten. 
Deze aanpassingen kunt u zelf uitvoeren, maar indien 
gewenst helpen wij u er graag bij.

1.2 Artikelfilter
Met het artikelfilter kunt u bij artikelbeheer niet alleen 
de verschillende artikelen opvragen, maar ook bepaalde 
selecties maken. Door de verschillende filters bent u in 
staat om zelf een individuele selectie te maken. Reeds 
gebruikte artikelfilters kunt u eenvoudig en overzichtelijk 
opslaan om later te hergebruiken.

2.  ORDERVERWERKING
2.1  Orderbeheer
Ingevoerde orders kunnen gemakkelijk en overzichtelijk 
worden opgevraagd. Binnen Orderbeheer kunt u 

eenvoudig filters aanbrengen op openstaande orders. 
Zo ziet u in een oogopslag wat u bijvoorbeeld nog hebt 
openstaan. Openstaande orders zijn in Winstore Online 
eenvoudig te wijzigen.

2.2 Orderverwerking
Bij de orderverwerking werkt u zowel met EDI-orders 
(ORDRSP) alsook met handmatig aangemaakte orders.

Heel handig: u kunt bijvoorbeeld de ontvangen artikelen 
van een order met een paar muisklikken inboeken. Een 
ander voordeel is het achteraf wijzigen van kortingen 
die u krijgt bij een leverancier.

3.  OFFERTES EN FACTUREN
De facturatie module is een nieuwe module in het 
pakket. Hiermee kunt u snel en gemakkelijk offertes en 
facturen opstellen voor uw klanten. De module bevat 
tevens een onderdeel factuurbewaking, waarmee 
betalingen bijgehouden en gecontroleerd kunnen 
worden.

4.  RAPPORTAGES
4.1. Omzetoverzicht
Kengetallen zijn voor uw bedrijf de belangrijkste cijfers 
die u als ondernemer wilt hebben. Deze cijfers geven 
u de meest concrete informatie over uw bedrijf en 
bedrijfsactiviteiten. Want wat zijn de fast- en slow-
movers? Wat is de omloopsnelheid van uw voorraad? 
Wat betekent dat in het geval van kortlopende 
seizoenscollecties? En welke keuzes maakt u als het 
aankomt op voorraad en de verkoop van restanten?

Het omzetoverzicht van Winstore Online geeft u 
razendsnel antwoord op vragen als bovenstaande,  
op basis van de verzamelde gegevens van een heel jaar  
(of meer). 

4.2. Overzicht transacties
Dit is een opsporings-tool voor analyses. Verkrijg 
eenvoudig het antwoord op zoekopdrachten als ‘wat 
is er tijdens mijn vakantie allemaal verkocht en welke 
nieuwe producten zijn binnengekomen?’ De speciale 
functies Groeperen en Filteren geven u direct een 
helder overzicht. 
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1. Centraal Artikel Bestand 
Winstore Online heeft de mogelijkheid om aan een 
Centraal Artikel Bestand (CAB) gekoppeld te worden. 
Dit betekent dat alle artikelen van een leverancier of 
retail-serviceorganisatie op een server benaderbaar 
zijn. Daarmee behoort het handmatig aanmaken en 
aanvullen van artikelen tot het verleden. Dat scheelt u 
veel tijd! Voor het aanmaken van deze artikelen kunnen 
2 methoden worden gebruikt.

1.  Via het menu in Winstore Online kunt u naar 
de server van het centrale artikelbestand. Via 
verschillende zoekcriteria, bijvoorbeeld merk-model, 
zoekt u vervolgens een artikel op. Door te kiezen 
voor de functie “artikel overnemen” zal automatisch 
het artikel in Winstore Online worden aangemaakt.

2.  De leverancier of retail-serviceorganisatie stuurt de 
orders via EDI. Deze worden geheel automatisch 
’s nachts in het programma verwerkt. De volgende 
ochtend staan de artikelen met aantallen per maat 
in Winstore Online. Dit volledig geautomatiseerde 
proces zorgt ervoor dat u veel werk bespaard blijft.

2.  Flexibele artikelkaart
De artikelkaart in Winstore Online is naar eigen smaak 
in te delen. De velden op deze kaart kunnen in een 
volgorde gezet worden die voor u het prettigst werkt.

3.  Webservices voor webshop
Winstore Online heeft de mogelijkheid om met web-
services te werken voor de webshop. Via webservices 
kan bijvoorbeeld online realtime voorraadinformatie  
opgevraagd worden door de webshop en kunnen  
bestelde artikelen direct als verkoop geboekt worden.

4.  Dashboard met een snelmenu en -filters
In Winstore Online werkt u met een vrij in te delen 
dashboard, dat u ziet wanneer u het pakket start.  
Het dashboard toont bijvoorbeeld omzetinformatie 
en doorverkoopcijfers. Op het dashboard kunt u naar 
eigen behoefte een snelmenu en snelfilters instellen.  
Zo heeft u uw meest gebruikte menukeuzes en 
artikelfilters nog sneller bij de hand!

5.  Verhoogd gebruiksgemak 
U kunt in Winstore Online zelf aangeven welke velden 
verplicht ingevuld moeten worden om een seriekaart op 
te slaan. Dit zorgt ervoor dat belangrijke gegevens altijd 
worden ingevuld. Ook wordt het laatst gebruikte aantal 
verdelingen automatisch onthouden. Op deze manier 
kunnen deze aantallen hergebruikt worden bij andere 
artikelen. Dat scheelt tijd!

Nieuwe functionaliteiten in Winstore Online
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ACA Fashion Software
De Witbogt 2
5652 AG Eindhoven

+31 (0)40 880 07 00
www.aca.nl

CONTACTGEGEVENS

Over ACA Fashion Software
ACA ontwikkelt sinds 1983 software voor bedrijven die 
actief zijn in de fashionbranche. Software die u helpt om 
te excelleren door een maximale synergie te creëren 
tussen webshops en winkels en logistieke en financiële 
administraties. Onze missie? We willen onze kracht en 
expertise inzetten om fashionbedrijven beter te laten 
presteren in een sterk veranderende markt.

Voor ieder fashionbedrijf 
Wij hebben oplossingen voor fashionbedrijven van 
iedere aard en omvang. Van zelfstandige winkeliers tot 
filiaalbedrijven en van crosschannel ondernemingen tot 
pure online spelers. Ongeacht of u mode, schoenen, 
sport, bodyfashion, accessoires of een combinatie 
hiervan verkoopt. Of het nu gaat om een eenvoudig 
voorraadinformatiesysteem met kassa of de integratie 
van verschillende verkoopkanalen. ACA heeft sinds 1983 
meer dan 1.000 bedrijven geautomatiseerd.

Rob Asveld
Productmanager 
Rob@aca.nl    
06 534 929 93   

Randy Charleston
Accountmanager
Randy@aca.nl
06 810 043 33

Beschikbaar in Winstore Online: visuele rapportages


