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1 Algemeen 

Deze handleiding is een hulpmiddel bij het werken met Retailium versie 2.70. De handleiding is bedoeld als een naslagwerk 
voor alles wat tijdens de opleiding of implementatie wordt uitgelegd. 
Tijdens de opleiding wordt de specifieke werkwijze voor ieder bedrijf afzonderlijk behandeld. Deze zullen dan ook niet in deze 
handleiding meegenomen worden. 
Aangezien het programma bijzonder veel mogelijkheden biedt bij de opbouw, het invoeren, herstellen en opvragen van 
gegevens, is het bijna onmogelijk om elke procedure in een algemene handleiding uitgebreid te beschrijven. 
 

Voor vragen is onze support afdeling bereikbaar op de volgende manieren: 
 

1. Telefonisch: 040-8800112 
2. https://supportportal.aca.nl/CherwellPortal/Aca 
 
In de rechterbovenhoek van de site kunt u inloggen en een call aanmaken. 

 

  

https://supportportal.aca.nl/CherwellPortal/Aca
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Deze handleiding is opgebouwd volgens de menu structuur van Retailium.  
 
Menu onderdelen: 

Navigatie en Sneltoetsen 
Financieel beheer 
Verkoop & Marketing  
Webshop 
Loyaliteit 
Inkoop 
Voorraad 
Magazijn 
Elektronische uitwisseling gegevens 
Administratie 
Overzichten 
 

De volgorde waarin de verschillende onderdelen worden getoond kunnen afwijkend zijn van de volgorde van de onderdelen op 
het scherm. Ook kan besloten zijn tijdens de implementatie bepaalde schermen uit te sluiten. 
Een hoofdstuk begint in de meeste gevallen met een uitleg over de instellingen. De instellingen worden door een consultant in 
overleg met de klant ingericht.  
Wij adviseren om de instellingen niet aan te passen zonder overleg. 
 

Het inrichten van de verschillende onderdelen wordt in deze handleiding niet beschreven, maar wordt in principe altijd 
uitgevoerd in samenspraak met een consultant. 
Legenda: 
In de handleiding worden de te kiezen menu onderdelen als volgt weergegeven: 

 

INKOOP -> TRANSACTIES -> ORDERS 

 

Indien tekst wordt weergegeven tussen [blokhaken] betekent dit dat er een knop gekozen moet worden bijvoorbeeld 

. Deze knoppen zijn meestal onderaan in een scherm te vinden. 
Indien een veld benoemd wordt staat deze tussen het groter dan en kleiner dan teken zoals: <veld>. 
Tabbladen worden Cursief aangeduid.  
 

 

 

1.1 Navigatie in Retailium 

 
In dit hoofdstuk zal aandacht zijn voor de scherm opbouw en de menu opbouw van Retailium. 
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1.2 Scherm opbouw 

 

Retailium heeft een schermopbouw die voor Windows gebruikers herkenbaar is. In de titelbalk wordt weergegeven welk scherm 
op welk moment geopend is. In de menubalk daaronder kan worden gekozen voor verschillende bekende opties zoals: Bestand, 
Beeld, Extra en Venster. Onder Venster kan bijvoorbeeld worden gekozen tussen de diverse openstaande vensters, terwijl onder 
Extra-Beveiliging-Wachtwoord het wachtwoord van de gebruiker kan worden aangepast. 
 

 

    
Via de werkbalk kunnen met behulp van de tekens verschillende acties worden uitgevoerd: 

  Printen, knippen, kopiëren en plakken 
 

     Nieuw record maken (F 3), record verwijderen (F 4) 
 

  Zoeken (Ctrl F), filteren (o.a. F7) en sorteren ( Shift F8) 
 

   Gegevens doorlopen en opvragen overzicht 
 

    Getoonde gegevens openen in Word (CtrlW) of Excel (CtrlE)  
 

1.3 Menu opbouw 

 

Het menu in Retailium is opgedeeld in functie gebieden, elk functie gebied kent een aantal bij elkaar horende processen, 
bijvoorbeeld: Inkoop, Voorraad of Verkoop & Marketing.  
Alle menu’s zijn op dezelfde manier opgebouwd. Het menu begint altijd met de specifieke stamgegevens. Vervolgens worden 
een aantal vaste mappen weergegeven zoals o.a. transacties, functies, lijsten, algemene gegevens en instellingen.  
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Het is mogelijk per gebruiker de volgorde van de menu’s aan te passen en onnodige menu’s te 
verbergen. Zo kan een overzichtelijker menu worden gecreëerd. Door met de rechtermuisknop op een 
menu te klikken kan gekozen worden voor: omhoog/omlaag of verbergen/weergeven. 
 

Daarnaast kunnen ook eigen Snelkoppelingen door een gebruiker worden gemaakt en in 
eigen snelkoppelingen module worden opgeslagen.  
 
Het toevoegen van een snelkoppeling aan de module Snelkoppelingen vindt plaats door 
met de rechtermuisknop op de juiste snelkoppeling te klikken en dan te kiezen voor 
Verzenden naar snelkoppelingen (Ctrl Alt S). Ook hele mappen kunnen zo naar het 
snelkoppelingen menu worden gezonden. Vervolgens kan hierin een eigen groepering 
worden gemaakt. 
 
Let op bij het maken van een nieuwe groep; snelkoppelingen moeten erin worden 
geplaatst door ze te knippen uit het hoofdmenu Snelkoppelingen en ze te plakken in de juiste 
groep (map).  
 

 

 

 

2 Sneltoetsen 

Om Retailium goed te kunnen gebruiken zijn er een aantal zaken handig om te weten. 
In dit hoofdstuk komen deze zaken aan bod. 
 
Ondanks dat Retailium heel goed met de muis kan worden bediend, is het gebruik van sneltoetsen aan te raden. Met 
sneltoetsen kan sneller gewerkt worden en wordt de fysieke belasting van hand en arm verminderd. 
Voor bijna elke handeling is een sneltoets beschikbaar in Retailium, zie hieronder voor een lijst van beschikbare sneltoetsen. 
Voor handelingen waarvoor geen sneltoets beschikbaar is kunnen ‘hotkeys’ worden gebruikt. Hotkeys worden geactiveerd door 
de ALT toets in te drukken en vast te houden, en vervolgens de onderstreepte letter van de gewenste knop in te toetsen. Om 
bijvoorbeeld vanuit de order naar ‘Artikel aanmaken’ te gaan kan Shift F3 worden gebruikt of de hotkey combinatie Alt U en 
vervolgens A. 
 

 

 

 

F1 HELP teksten 

F2  MUTEREN van een veld 

F3 NIEUW record aanmaken 

F4 VERWIJDEREN van een record 

F5 OVERZICHT opvragen van een tabel   

F6 DOORZOEMEN naar een tabel (Opzoeken  / Details / Opties ) 

F7 FILTEREN van een veld   

F8 OVERNEMEN van een (bovenliggend) veld in een volgende regel 
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F9 STATISTIEK opvragen 

F10 WINDOW menu 

F11 BOEKEN van dagboeken en bestellingen 

F12 naar HOOFDMENU 

Alt F1 MENU weergeven 

Ctrl A ALLES selecteren 

Ctrl C KOPIEREN van geselecteerde gegevens 

Ctrl F ZOEKEN   

Ctrl X KNIPPEN van geselecteerde gegevens 

Ctrl V PLAKKEN van gekopieerde gegevens 

Ctrl Z ONGEDAAN maken 

Ctrl O bedrijf OPENEN 

Ctrl P PRINTEN 

Ctrl Shift M MATRIX openen 

Ctrl Shift S SUBREGELS openen 

Ctrl F1 SELECTEREN 

Shift F5 KAART opvragen 

Ctrl F5 ARTIKELPOSTEN opvragen 

Alt ↓ DOORZOEMEN naar een tabel 

Ctrl F7 TABEL filter  

Shift F7 FLOW filter  

Ctrl Shift F7 veld/tabel filters VERWIJDEREN  

Ctrl F8 INZOEMEN (ALLE VELDWAARDEN VAN ÉÉN REGEL/KAART)  

Shift F8 SORTEREN 
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Shift F9 VEREFFENEN 

Ctrl F11 VRIJGEVEN 

Shift F11 BOEKEN en AFDRUKKEN 

TAB naar VOLGEND veld 

Shift TAB terug naar VORIG veld 

Ctrl TAB Naar VORIG venster 

Ctrl 1 (t/m 9) naar functie gebied 1, 2, 3 ENZOVOORT  

PG UP  naar VORIGE kaart  

PG DN naar VOLGENDE kaart 

Ctrl Home  naar EERSTE kaart  

Ctrl End naar LAATSTE kaart 

 

2.1 Selectie schermen 

 

 

 

Op het moment dat een rapport (lijst of document) gestart wordt, verschijnt eerst een selectiescherm. Hierin kan een selectie 
van af te drukken of te verwerken gegevens worden opgegeven. Het selectiescherm bevat één of meerdere tabbladen. Ieder 
tabblad heeft betrekking op een tabel die door het rapport wordt gebruikt, of is een optietabblad. De tabbladen bevatten 
standaard één of meerdere velden die veel gebruikt worden om een selectie te maken. Daarnaast is het altijd mogelijk één of 

meerdere velden toe te voegen aan de selectie door op een lege regel te gaan staan en via  een nieuw veld toe te voegen, 
waarna ook op dit veld kan worden gefilterd.  
De selectie kan gemaakt worden met behulp van de hierboven besproken filter mogelijkheden.  

Klik linksonder op het   om te controleren of de filtering van het rapport juist gelegd is.  
 
Het is goed gebruik om de verschillende tabbladen van een rapport te controleren op de juiste filtering voor dat het rapport 
gestart wordt. Zo kan voorkomen worden dat het rapport over de verkeerde selectie wordt gemaakt omdat een criterium 
verkeerd stond. Bekijk ook het tabblad Opties. Hier kunnen instellingen worden gedaan met betrekking tot de lijst of de batch 
verwerking.  
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2.2 Filteren 

 

Retailium bestaat uit heel veel verschillende tabellen met informatie die allemaal aan elkaar gekoppeld zijn. Deze tabellen 
kunnen bekeken worden als ouderwetse kaartenbakken met informatie. Denk bijvoorbeeld aan de artikel of order tabel 
(kaartenbak). Om in deze kaarten bakken snel en efficiënt de juiste gegevens te vinden kan gebruik worden gemaakt van de 
zoekfunctie (Ctrl F) van Retailium. Vaak is het eenvoudiger om een kaartenbak te maken met slechts een deel van de totale 
gegevens om vervolgens daarmee aan het werk te gaan. Dit kan gedaan worden met behulp van filters. Er bestaan in Retailium 
drie verschillende filters:  
 

F7 VELD filter  

Ctrl F7 TABEL filter  

Shift F7 FLOW filter  

 
Veld filters zijn filters op één bepaald veld van een kaartenbak, bijvoorbeeld op het veld leverancier. Wanneer je een veldfilter 
(F7) plaatst in de artikel kaartenbak op de kolom ‘Leverancier’ zal de deel-kaartenbak bestaan uit alleen maar artikelkaarten van 
de betreffende leverancier. In de status balk is dan ook zichtbaar dat op het huidige scherm een filter is geplaatst. Wanneer je 
vervolgens nog een veld filter plaatst op bijvoorbeeld de kolom ‘Seizoen’ zal je deelkaartenbak bestaan uit alleen maar artikel 
kaarten van de betreffende leverancier EN het betreffend seizoen. De veld filters worden dus ‘op elkaar gestapeld’, deze zijn 
altijd EN .. EN. 
Een stapeling van veldfilters heet ook wel een tabelfilter (Ctrl F7). Elke regel in de tabelfilter is een individueel veldfilter. Via de 
tabelfilter kunnen extra veld filters op de kaartenbak worden geplaatst/ gewijzigd of verwijderd. 
Via een tabelfilter kunnen ook filters gezet worden op velden die niet zichtbaar zijn op een kaart. 
Om de filterfunctie binnen Retailium nog beter te kunnen gebruiken kunnen een aantal verschillende filter operatoren worden 
gebruikt. Hieronder zijn de filter operatoren weergegeven inclusief voorbeelden: 
 

= Gelijk aan 377 of BLAUW of Balans 

.. Interval 10..100 of P8.. 

| Of/of 1200|1500 (waarde 1200 of 1500) 

& En 
<2000&>1000 Nummers kleiner dan 2000 en groter 
dan 1000 

< Kleiner dan aan <0 Alles kleiner dan nul 

> Groter dan aan >0 Alles groter dan nul 

<= Kleiner of gelijk <=1200 Kleiner of gelijk aan 1200 

>= Groter of gelijk >=1200 Groter of gelijk aan 1200 

<> Niet gelijk aan  <>0 Alles behalve nul 

* Onbeperkt aantal onbekenden *Be* Alles met de letters Be in veld 

? Een onbekend teken ?ansen Tekst met Fransen of Jansen 

Een combinatie van bovenstaande operatoren is ook mogelijk. 

5.999|8.100..8.490 Alle records met het nummer 5999 of een nummer uit het interval 8100 tot en met 8490. 

..1.299|1.400.. Records met een nummer kleiner dan of gelijk aan 1299 of gelijk aan 1400 en hoger. Met andere woorden: 
alle nummers behalve 1300 tot en met 1399. 

*C*&*D* Tekst met zowel de tekens C  als ook D. (dus: EN-EN) 

 
De filter kan worden opgeheven via de werkbalkknop [Alles weergeven] (Ctrl Shift F7). 
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Behalve veld en tabel filters kent Retailium ook flowfilters (Shift F7). Dit zijn filters die werken op velden met een berekende 
waarde. Met een flowfilter kan de onderliggende tabel die als basis voor de berekende waarde dient worden gefilterd. Het veld 
geeft dan het resultaat weer van de berekening op de onderliggende deelkaartenbak. 
Flowfilters kunnen bijvoorbeeld gelegd worden op het saldo veld op de leveranciers kaart om een saldo over een bepaalde 
datum periode te bekijken. Flowfilters worden verwijderd door deze via het flowfilter scherm te verwijderen (F4). 

2.3 Datum formules 

 

In een aantal onderdelen van Retailium worden datums berekend, zoals de vervaldatum van een factuur. Dit worden 
datumformules genoemd. De formules worden opgebouwd met behulp van codes waarmee de verschillende tijdseenheden 
aangeduid worden: 
D Dag 
W Week 
M Maand 
K Kwartaal 
J Jaar 
 
Het getal dat vóór of na een dergelijke code geplaatst wordt, geeft de periodelengte aan: 
14D 14 dagen 
1M 1 Maand 
 
Of een specifieke dag: 
D10 De tiende dag van de maand. 
 
Er is een speciale code waarmee de laatste dag van de opgegeven tijdseenheid berekend wordt: 
L Laatste (ook wel ‘lopende’ genoemd) 
LM De laatste dag van de maand 
H Toont de datum van vandaag(huidig). 
 
Voor het bepalen van bijvoorbeeld een verwachte ontvangst datum in een order kunnen bovenstaande codes ook gebruikt 
worden. 
+2W  Geeft een verwachte ontvangst datum aan van twee weken na de start datum ontvangst. 
M20 Maandag van week 20 
 

2.4 Prijzen 

 
In Retailium bestaan meerdere namen voor prijzen. Hieronder staat een overzicht met de betekenis van de verschillende 
benamingen. 
 
Verkoopprijzen 
 
Eenheidsprijs:   = Retailprijs, dit is de prijs die op de kassa bekend is, dit kan ook de afgeprijsde prijs zijn. 
Consumentenprijs:  = Bij een Van / voor prijs is, dit de ‘Van’ prijs. Dit is slechts een fictieve prijs. 
Adviesprijs:   = Wordt door de leverancier opgelegd. 
Promotie prijs:   = Afgeprijsde prijs  
Franchise prijs:  = Inkoopprijs voor de franchise nemers. 
 

Inkoopprijzen 
 
Directe Kostprijs:  = Inkoopprijs  -/- regelkorting (netto inkoopprijs). 
Inkoopprijs:   = Bruto inkoopprijs. 
Kostprijs:   = Inkoopprijs + indirecte kosten + overhead kosten 
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3 Financieel Beheer  

3.1 Boekingsgroepen  

3.1.1 Instellingen 

 
Binnen FINANCIEEL BEHEER -> ALGEMENE GEGEVENS -> BOEKINGSGROEPEN worden de boekingsinstellingen vermeld.  
 
Binnen de boekingsinstellingen is een onderscheid te maken in: 
 

Algemeen 
Klant 
Leverancier 
Vast activum 
Bankrekening 
Voorraad 
Voorraadinstellingen 
 
Algemeen 
Zakelijk 
Deze boekingsgroep geeft opties waar vandaan de crediteur factureert of waaraan (debiteur) gefactureerd wordt.  
 
Binnenland  
Eu,  
Non-Eu 
Ic, intercompany leveringen  
 
Product 
Wat wordt gefactureerd. 
 
Algemeen/ kosten 
Cadeaubon 
Cheques 
Dienst 
Goed Hoog (artikelen in combinatie met hoge BTW tarief) 
Goed Laag (artikelen in combinatie met lage BTW tarief) 
 

Boekingsinstellingen 
De combinatie van de zakelijke en de product boekingsgroep wordt bepaald in de boekingsinstellingen. 
 
Verkopen:  De omzet die gemaakt wordt, maar ook creditnota, regel- en factuurkorting, standaard 

rekening 8010.  
Inkopen:    De inkooptransacties die verwerkt worden, maar ook creditnota, regel- en 

factuurkorting, standaard rekening 6110. 
Vooruitbetaling verkoop:  Tussenrekening voor vooruitbetalingen van de verkopen webshop. 
KPV rekening:   De kostprijs van de verkopen. 
Transferwaarderingsrekening:  Transfer systeem rekening 
Waarderingsrekening:  Voorraad correcties 
Waarderingsrekening interim:  Te ontvangen IF Binnenland 
Dekking directe kosten:  Dekking inkoop Goederen 
Dekking overheadkosten:  Dekking indirecte kosten 
 

Bedrijfsboekingsgroepinstellingen 
De matrix die zorg draagt dat de juiste boekingsgroepen worden toegepast voor inkoop- en verkoop, wanneer onderlinge BTW 
berekeningen met betrekking tot Intercompany van toepassing is. 
 
Klant 
Binnen de boekingsinstelling van de klant wordt aangegeven naar welke sub administratie de verkopen verwerkt wordt. 
Daarnaast kan bepaald worden naar welke grootboekrekeningen er geboekt dient te worden.  
De tegoedenrekening geeft aan naar welke grootboekrekening de sub administratie verwerkt wordt.  
De mogelijkheid om korting- en afrondingsrekeningen voor de debiteuren op te geven.  
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Leverancier 
Binnen de boekingsinstellingen van de leverancier wordt aangegeven naar welke sub administratie de verkopen verwerkt wordt. 
Daarnaast kan bepaald worden naar welke grootboekrekeningen er geboekt dient te worden. 
De schuldenrekening geeft aan naar welke grootboekrekening de sub administratie verwerkt wordt.  
De mogelijkheid om korting- en afrondingsrekeningen voor de crediteuren op te geven 
Bij de Factuur interim rekening wordt opgegeven op welke grootboekrekening de factuurregistratie terecht komt.  
 
Vast activum 
Binnen de boekingsinstellingen van vast activum wordt aangegeven naar welke sub administratie grootboekrekeningen de 
activa groepen verwerkt worden.  
Koppelen van grootboekrekening voor de aanschaf, afschrijving, winst, verlies en afschrijvingskostenrekening.  
Dat geef je op per activa categorie  
 
Bankrekening 
Binnen de boekingsinstellingen van bankrekeningen wordt aangegeven naar welke sub administratie grootboekrekeningen de 
bankposten verwerkt worden.  
 

 Sub administratie voor verwerken van bankafschriften 
 Betalingen onderweg 

 

Voorraad 
Binnen de boekingsinstellingen van voorraad wordt aangegeven naar welke sub administratie grootboekrekeningen de activa 
groepen verwerkt worden.  

 De voorraadboekingsgroepen worden aangemaakt. Deze zijn van belang voor de artikelen.   
   

Voorraadinstellingen 
Binnen de boekingsinstellingen van voorraadinstellingen wordt aangegeven naar welke sub administratie grootboekrekeningen 
de activa groepen verwerkt worden.  
 

De hierboven aangemaakte voorraad boekingsgroepen dienen gekoppeld te worden aan een voorraad rekening en voorraad 
interim rekening per vestiging. De voorraad rekening wordt aangesproken op het moment wanneer goederen worden 
gefactureerd. De voorraad interim rekening wordt aangesproken wanneer goederen worden ontvangen. De voorraad interim 
rekening geeft de waarde aan van de voorraad welke ontvangen maar nog niet gefactureerd is.  
Deze zal aansluiten bij het overzicht Ongefactureerde ontvangsten/retouren INKOOP ->ONGEFACTUREERDE 

ONTVANGSTEN/RETOUREN.  
 

3.1.2 BTW 

 

Binnen FINANCIEEL BEHEER -> ALGEMENE GEGEVENS -> BTW BOEKINGSGROEPEN worden de BTW boekingsinstellingen 
vermeld.  
 
Binnen de boekingsinstellingen is een onderscheid te maken in: 
Zakelijk 
Product  
Boekingsinstellingen 
 

Boekingsproces 
Op basis van bovenstaande boekingsinstellingen worden binnen Retailium voor inkoop- en verkoop onderstaande boekingen 
toegepast.  
Opmerking: De BTW boeking is niet vermeld in onderstaand proces. De BTW wordt bepaald door de leverancier of klant. Komt 
de leverancier uit Nederland en is bedrijfsboekingsgroep BINNENLAND gekoppeld, dan wordt de BTW geboekt (rekening 1520). 
Komt de leverancier uit het buitenland en is boekingsgroep EU of NON EU gekoppeld, dan wordt de BTW verlegd (boeking op 
rekening 1540 en 1530). 
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Inkoop 
Facturen (+ ophalen ontvangstregels) 

Bij ontvangst goederen Voorraadrekening (interim) €           12,20  Voorraadinstellingen (3015)* 

  aan) Waarderingsrekening (interim) €           12,20- Boekingsinstellingen (1735)* 

       

Bij Inkoopfactuur  Waarderingsrekening (interim) €           12,20 Boekingsinstellingen (1735)* 

  aan) Voorraadrekening (interim) €           12,20- Voorraadinstellingen (3015)* 

       

   Voorraadrekening €           12,20  Voorraadinstellingen (3010)* 

  aan) Dekkingsrek. Directe kosten €           10,00- Boekingsinstellingen (6115)* 

  aan) Dekkingsrek. Indirecte kosten €             2,20- Boekingsinstellingen (6290)* 

       

   Ink.-rekening €           10,00  Boekingsinstellingen (6110) 

  aan) Crediteuren €           10,00- Leverancier instellingen (1710) 

 
Verkoop 
Facturen (+ ophalen verzendregels) 
 
 

Bij verzending goederen KPV-rekening (interim) €           12,20  Boekingsinstellingen (7015)* 

  aan) Voorraadrekening (interim) €           12,20- Voorraadinstellingen (3015)* 

       

  Voorraadrekening (interim) €           12,20  Voorraadinstellingen (3015)* 

  aan) KPV-rekening (interim) €           12,20- Boekingsinstellingen (7015)* 

       

 Bij verkoopfactuur  Debiteuren  €           25,00  Debiteureninstellingen (1405) 

  aan) Omzet €           25,00- Boekingsinstellingen (8010) 

       

   KPV-rekening €           12,20  Boekingsinstellingen (7010)* 

  aan) Voorraadrekening €           12,20- Voorraadinstellingen (3010)* 

 
Verkoop  
POS (sessies en transacties, proces excl. afstortingen) 
 

 Bij POS  POS tussenrekening €           25,00  Retail instellingen (1295) 

 aan) BTW €             4,00 BTW instellingen (1510) 

  aan) Omzet €           21,00- Boekingsinstellingen (8010) 

       

   KPV-rekening €           12,20  Boekingsinstellingen (7010)* 

  aan) Voorraadrekening €           12,20- Voorraadinstellingen (3000)* 

 
POS (kassa afstortingen) 

 Bij POS  Betaalwijzen (voorbeeld Pin) €           25,00  Retail instellingen (1210) 

  aan) POS tussenrekening €           12,20- Voorraadinstellingen (1295) 
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Factuurregistratie 
 

Bij factuur registratie Factuur interimrekening €             1000,00  Leverancier instellingen (3100) 

   Ink. BTW rekening €               190,00 BTW boekingsinstellingen (1520) 

                  aan) Schuldenrekening €           -1190,00  Leverancier instellingen (1710) 

 
Boeken goederen ontvangst 
 

Bij ontvangst goederen Voorraadrekening (interim) €       1000,00  Voorraadinstellingen (3015)* 

  aan) Waarderingsrekening (interim) €       1000,00- Boekingsinstellingen (1735)* 

 
 
Boeken van inkoopfactuur (+ontvangstregels) 
 

Bij Inkoopfactuur  Waarderingsrekening (interim) €       1000,00 Boekingsinstellingen (1735)* 

  aan) Voorraadrekening (interim) €       1000,00- Voorraadinstellingen (3015)* 

       

   Voorraadrekening €       1000,00  Voorraadinstellingen (3010)* 

  aan) Dekkingsrek. Directe kosten €       1000,00- Boekingsinstellingen (6115)* 

  aan) Dekkingsrek. Indirecte kosten €             0,00- Boekingsinstellingen (6290)* 

       

   Ink.-rekening €      1000,00  Boekingsinstellingen (6110) 

 aan)  Factuur interimrekening €      1000,00- Leverancier instellingen (3100)  

 
  



 

 Pagina 17 van 234 

 

Webshop  

Verkoop     

     

Vooruit betalingsfactuur   Vooruitbetaling 
 €        
137,70- 

Boekingsinstellingen (2140) 

Vooruit betalingsfactuur 
aan) 

Debiteur sub 
 €         
137,70  

Debiteur instellingen (1405) 

Vooruit betalingsfactuur   Debiteur sub 
 €        
137,70- 

Debiteur instellingen (1405) 

Vooruit betalingsfactuur 
aan) 

Ideal 
 €         
137,70  Webshop instelling (1223) 

          

Verzending   KPV (interim) 
 €          
85,32- 

Boekingsinstellingen (7010)* 

Verzending 
aan) 

voorraad (interim) 
 €           
85,32  

Voorraadinstellingen (3015)* 

          

Verkoopfactuur   KPV (interim) 
 €           
85,32  

Boekingsinstellingen (7010)* 

Verkoopfactuur 
aan) 

voorraad (interim) 
 €          
85,32- 

Voorraadinstellingen (3015)* 

Verkoopfactuur   KPV 
 €           
85,32  

Boekingsinstellingen (7010)* 

Verkoopfactuur 
aan) 

voorraad  
 €          
85,32- 

Voorraadinstellingen (3010)* 

Verkoopfactuur 
  

vooruitbetaling 
 €         
137,70  

Boekingsinstellingen (2140) 

Verkoopfactuur 
aan) 

Omzet 
 €        
113,80- 

Boekingsinstellingen (8010) 

Verkoopfactuur 
aan) 

BTW 
 €          
23,90- 

BTW instellingen (1510) 

Verkoopfactuur aan) Debiteur sub  €                -    Debiteur instellingen (1405) 

Verkoopfactuur aan) Verzendkosten  €                -    Boekingsinstellingen (8090) 

     

Retour 
 

  
 

     

Retourontvangst   KPV (interim) 
 €          
85,32- 

Boekingsinstellingen (7010)* 

Retourontvangst 
aan) 

voorraad (interim) 
 €           
85,32  

Voorraadinstellingen (3015)* 

     

Verkoopcreditnota   Debiteur 
 €        
137,70- 

Debiteur instellingen (1405) 

Verkoopcreditnota 
aan) 

omzet 
 €         
113,80  

Boekingsinstellingen (8010) 

Verkoopcreditnota 
aan) 

BTW 
 €           
23,90  

BTW instellingen (1510) 

Verkoopcreditnota  voorraad (interim) 
 €          
85,32- 

Voorraadinstellingen (3015)* 

Verkoopcreditnota 
aan) 

KPV (interim) 
 €           
85,32  

Boekingsinstellingen (7010)* 

Verkoopcreditnota  Voorraad 
 €           
85,32  

Voorraadinstellingen (3010)* 

Verkoopcreditnota 
aan) 

KPV 
 €          
85,32- 

Boekingsinstellingen (7010)* 

 
*in de journaalposten wordt in de laatste kolom een * vermeld als kenmerk dat het gaat om ACP boekingen.  
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ACP staat voor Automatisch kostprijs verwerking en deze boeking zal tijdens de uitvoering van de schedulertaak worden 
verwerkt op het grootboek. Een schedulertaak zorgt ervoor dat een proces op een afgesproken tijd wordt uitgevoerd. De ACP 
wordt standaard in de nacht verwerkt.  
Naast de ACP boekingen kennen we ook directe boekingen. Direct houdt in dat de journaalpost direct na het boeken van 
document of post zichtbaar is op het grootboek. 
 

3.2 Retailinstellingen 

FINANCIEEL BEHEER-> ALGEMENE GEGEVENS -> BOEKINGSGROEPEN -> VESTIGING 

 

Om de kassa afsluitingen en transacties correct te kunnen verwerken binnen Retailium dienen onderstaande instellingen 
gekoppeld te zijn: 
 
Vestiging 

 

Hier wordt ingesteld op welke rekeningen in het grootboek de kassa afhandelingen geboekt worden.  
 

 

 

De vestiging Retail instellingen bestaan uit onderstaande instellingen: 
POS tussenrekening   (tussenrekening voor POS sessies = 0), deze rekening mag geen openstaande saldo 

hebben en controleert de boekingen tussen de transacties en dagafsluitingen.  
POS kortingsrekening  Tussenrekening voor de kortingen.  
POS bonkortingsrekening   Tussenrekening voor de bonkortingen. 
POS loyaliteitskortingrekening  De gespaarde punten kunnen vanuit de kassa in mindering worden gebracht op de 

aankopen, waarbij vooraf is ingesteld en besproken dat de korting niet ten koste gaat 
van de marge op de artikelen. De korting zal dan op deze grootboekrekening worden 
verwerkt.  

POS verschillenrekening  Verschillen die ontstaan tussen de inkomende en uitgaande gelden van de betreffende 
betaalwijzen.  

POS openingsverschil rekening Verschillen die ontstaat bij het openen van de kassa. Sluit bij het openen (huidige dag) 
en sluiten van de kassa lade (voorgaande dag) de inhoud niet op elkaar aan, dan 
ontstaan verschillen die op deze grootboekrekening verwerkt worden.  

POS kaslade rekening  Op deze rekening wordt het verschil geboekt tussen de begin- en eindstand van de 
kassa lade.  

POS uitgavenrekening (interim) (is alleen van toepassing wanneer gebruik wordt gemaakt van uitgaven verwerken op 
tussenrekening, instelling kassa instellingen), uitgaven die op de kassa worden 
afgehandeld worden verwerkt op de tussenrekening. Waarna deze in het memoriaal 
dagboek gecontroleerd kunnen worden.  

POS Afrondingsrekening  Afrondingen van de kassa lade worden op deze grootboekrekening  
Bedrijfsboekingsgroepen  Selecteer de juiste bedrijfsboekingsgroep. 
BTW bedrijfsboekingsgroepen  Selecteer de juiste bedrijfsboekingsgroep. 
Klantenboekingsgroep  Boekingsgroep van toepassing op klantensjabloon Op rekening betaalwijze 

 Op deze rekening of sub rekening worden de op rekening verkopen verwerkt, 
afhankelijk of gewerkt wordt met debiteuren administratie of niet.  

Kluisrekening  Stortingen die verwerkt worden naar de kleine kluis worden op deze grootboekrekening 
verwerkt.  

Stortingsrekening  Stortingen die naar de bank worden gestuurd worden verwerkt op deze 
grootboekrekening.  

Kluisverschillen rekening  Verschillen die ontstaan in de kluis worden verwerkt op deze rekening.  
Klantensjabloon  Afhankelijk of gewerkt wordt met debiteuren administratie of niet, wordt bepaald of op 

rekening verkopen middels de sub administratie worden verwerkt. Het sjabloon koppelt 
standaard instellingen aan de aan te maken debiteurenkaart.  
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3.2.1 Betaalwijzen aanmaken en koppelen 

 

VERKOOP&MARKETING -> ALGEMENE GEGEVENS -> BETAALWIJZEN 

 
Voer in de kolom Code de naam in betreffende het betaalmiddelen. 
Voer in de kolom omschrijving zoals het betaalmiddel op de kassa bekend zal moeten zijn. 
Geef in de kolom kassabetalingen aan of het een kassa betaalmiddel betreft.  
Geef in de kolom gebruiken voor terugbetaling aan of het betaalmiddel via de PSP (betaalprovider) wordt terug betaald. Bij het 
selecteren van deze optie wordt terug betaald middels de PSP. Bij niet selecteren verlopen de terug betalingen middels 
betalingen vanuit Retailium.  
 

3.2.2 Betalingswijze koppelen aan grootboekrekeningen  

 

FINANCIEEL BEHEER -> ALGEMENE GEGEVENS -> BOEKINGSGROEPEN -> DETAILBOEKINSGROEPINSTELLINGEN -> 
BETALINGSWIJZE  

 

In de kolom “code” wordt een code ingegeven die gekoppeld is op de vestigingskaarten per vestiging.  
Voer voor de verschillende betaalmiddelen de bijhorende grootboekrekeningen in.  
 

3.2.3 Redencodes aanmaken en koppelen 

 

VERKOOP&MARKETING -> ALGEMENE GEGEVENS -> REDENCODES 

 
Voor de volgende redenen is het mogelijk redencodes op te geven: 
 
POS Uitgavenredenen 
POS Ontvangstredenen 
POS Retourredenen 
POS prijsoverschrijvingsredenen 
 
Open het juiste POS werkblad.  
Druk F3 en geef een Code en Omschrijving op.  

 

 

De redencodes worden doorgestuurd naar Storecenter en dienen daar gekoppeld worden om er gebruik van te maken op de 
kassa.  
 
De kortingsredenen zijn terug te vinden onder  

VERKOOP&MARKETING -> ALGEMENE GEGEVENS -> KORTINGCODES 

Open het werkblad.  
Druk F3 en geef een Code en Omschrijving op. 

 
 
De optie Artikelmarge dient altijd aangevinkt te zijn (m.u.v. loyalty). Deze optie zorgt voor de juiste berekening van de 
artikelmarges.  



 

 Pagina 20 van 234 

 

De kortingsredencodes worden doorgestuurd naar Storecenter en dienen daar gekoppeld worden om er gebruik van te maken 
op de kassa. 
 

3.2.4 Kortingsredenen koppelen aan grootboekrekening 

 

FINANCIEEL BEHEER -> ALGEMENE GEGEVENS -> BOEKINGSGROEPEN -> DETAILBOEKINSGROEPINSTELLINGEN  

->KORTINGSREDEN 

 

Hier worden de grootboekrekeningen ingesteld waarop kortingen worden geboekt.  
 
Voer in de kolommen voor iedere redencode een grootboekrekening in. 
Herhaal dit voor iedere bedrijfs- en productboekingsgroep regel.  
 

 

 

3.2.5 Uitgavenredenen koppelen aan grootboekrekeningen 

 

FINANCIEEL BEHEER -> ALGEMENE GEGEVENS ->  BOEKINGSGROEPEN -> DETAILBOEKINSGROEPINSTELLINGEN-> UITGAVEN 

REDEN 

 

Hier worden de grootboekrekeningen ingesteld waarop uitgaven worden geboekt.  
Voer in de kolommen voor iedere redencode een grootboekrekening in (Uitgavenrede AFSTORTING = dient gekoppeld te zijn 
gelijk aan tussenrekening POS, grootboekrekening 1295) 
 

 

 

3.2.6 Ontvangstredenen koppelen aan grootboekrekeningen 

 

FINANCIEEL BEHEER -> ALGEMENE GEGEVENS -> BOEKINGSGROEPEN -> DETAILBOEKINSGROEPINSTELLINGEN -> 

ONTVANGST REDEN 

 
Hier worden de grootboekrekeningen ingesteld waarop ontvangsten worden geboekt. (ontvangsten kunnen gekoppeld zijn aan 
cadeaubonnen, uitgaven) 
Geef in de kolommen voor iedere redencode een grootboekrekening in.  
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3.2.7 Kassa instellingen 

 

In de kassa instellingen worden gegevens geregistreerd om de koppeling met de kassa tot stand te brengen.  

VERKOOP&MARKETING -> INSTELLINGEN -> KASSA INSTELLINGEN 

 
Deze instellingen bepalen hoe de gegevens vanuit de kassa worden ingelezen en verwerkt. 
 

 

 

Tabblad Algemeen 

 
<Autom. Verkoopwaarde boeken>: Dient altijd aan te staan om te zorgen dat de verkopen direct naar het grootboek 

verwerkt worden. 
 
De velden  <Verkopen boeken>, <BTW vrije artikelen boeken>, <Prod. Boekingsgroep>, <Afstortingredencode> en   
<kassauitgave redencode> dienen ingesteld te staan zoals bovenstaand schermafdruk.  
 
<kostenboeking>:  Geef hier aan of de uitgaven direct naar het grootboek (Redengrootboekrekening) 

geboekt kunnen worden of met tussenkomst van een tussenrekening en controle 
middels memoriaal dagboek (kostengrootboekrekening). 

 
<Debiteuren beheer>:  Aan,  wanneer wordt gewerkt met een gekoppelde debiteuren administratie (op 

rekening functionaliteit).  
 
Tabblad Nummering 
De nummerreeksen op tabblad Nummering worden standaard voorzien van de juiste nummerreeksen.  
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3.3 RSO  

 
RSO (staat voor Retail Service Organisatie) is een oplossing om berichten van inkooporganisaties te automatiseren. Het kan 
toegepast worden voor de inkooporganisaties van Euretco (Intres) of de ANWR. De inkoopcombinaties incasseren periodiek een 
bedrag ter grootte van een aantal rekeningen. Het doel van deze oplossing is dat de facturen afgeboekt worden, de facturen 
welke onterecht geïncasseerd worden, geweigerd kunnen worden en dat de kosten welke de RSO in rekening brengt 
automatisch worden geboekt. Een andere mogelijkheid is dat de facturen vanuit het RSO bestand automatisch worden geboekt 
op een vooraf ingestelde kostenrekening. 

 

3.3.1 Leden aanmaken 

 

INKOOP -> LEVERANCIERS  

Selecteer leverancier -> [Leverancier] -> Kaart knop [Leverancier] -> Retail serviceorganisatieleden 
 
Onderstaand scherm verschijnt: 
 

 

 
Selecteer onder <Retail serviceorganisatie> de gewenste Retail Service Organisatie. Voer bij <Lidnr.> het lidnummer in van de 
leverancier, zoals deze bij de Retail Service Organisatie bekend is.  
 
Nadat het advies is opgehaald kan deze worden ingelezen in Retailium. Ga daarvoor naar: 

 

INKOOP -> TRANSACTIES -> INKOMENDE RSO-DOCUMENTEN 

 

Het volgende scherm verschijnt:  
 

 

 

Druk vervolgens op de knop [Importeren].  
In het nu geopende scherm dient het bestand van het betaaladvies te worden gekoppeld. Je kunt dit bestand opzoeken door op 
het veld met de drie puntjes te klikken. Klik hierna op [OK]. Het betaaladvies wordt nu ingelezen.  
Het is mogelijk om meerdere adviezen in te lezen in Retailium. In dat geval worden er meerdere regels toegevoegd. Het advies 
kan geopend worden door de cursor te plaatsen op de gewenste regel, druk vervolgens op knop [Document] > Openen. 
Het volgende scherm verschijnt, waarin alle regels van het advies zichtbaar zijn: 
 

 

 
Hierna kan gecontroleerd worden of de facturen en leveranciers voorkomen in Retailium. Dit wordt gecontroleerd aan de hand 
van de lidnummers en de factuurnummers van de leveranciers knop [Functies] > testen. 
 
Nadat de test knop [Functies] > testen is uitgevoerd wordt aangegeven of er fouten zijn gevonden. De fouten en/of 
waarschuwingen worden in het scherm weergegeven (zie kolom Fout/Waarschuwing). Deze dienen opgelost te worden voordat 
het voorstel verwerkt kan worden. Foutmeldingen ontstaan bijvoorbeeld als een lidnummer niet voorkomt binnen de 
leveranciers of factuurnummers niet voorkomen in de leveranciers posten. De mogelijke foutmeldingen worden later in het 
document verder toegelicht.  
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Indien er regels staan die niet bekend zijn in de openstaande posten, dienen deze geweigerd te worden. Geweigerde facturen 
worden afgeboekt naar een (opgegeven) tussenrekening (1685). Indien een leverancier kosten doorbelast,  worden deze ook 
als een factuuregel opgenomen. Geweigerde creditnota’s worden als regel toegevoegd in een creditnota op de leverancier. De 
reden hiervoor is dat de betaling wel gewoon wordt afgeboekt, terwijl er geen openstaande post voor aanwezig is. Deze wordt 
nu gecreëerd. Tevens wordt de genoten betalingskorting in een creditnotaregel opgenomen op leverancier. De facturen en 
creditnota’s die door het systeem zijn gecreëerd moeten nu eerst verwerkt worden voordat het betaaladvies definitief verwerkt 
kan worden. 
 
Nadat alle facturen zijn gekoppeld en het document opnieuw via de knop [Functies] -> Test is getest, kan het document 
verwerkt worden.  
 
Druk op de knop [Functies] -> Goedkeuren om het betaaladvies te verwerken. 
 
Er verschijnt een scherm waarin de boekingsdatum opgegeven moet worden, druk vervolgens op knop [OK]. De openstaande 
posten worden afgeboekt.  
 

    
 

De status van het advies is nu gewijzigd in “Goedgekeurd”. Dit betekent dat dit advies volledig is afgehandeld. 
Mogelijke foutmeldingen: 
Binnen het betaaladvies kunnen foutmelding/waarschuwingen ontstaan. Deze foutmelding dient eerst opgelost te worden 
alvorens het advies verwerkt kan worden. Onderstaand een aantal mogelijk foutmeldingen/waarschuwingen: 
 
Leverancierslidnr. 7193 niet gevonden.  
Het lidnummer van de leverancier dient gekoppeld te worden door te gaan naar: 

INKOOP -> LEVERANCIERS  

Selecteer leverancier -> [Leverancier] -> Kaart  knop [Leverancier] -> Retail serviceorganisatieleden 
 
Kies onder kolom “Retail serviceorganisatie” de juiste Retail Service Organisatie. Voer bij <Lidnr.> het lidnummer in van de 
leverancier, zoals deze bij de Retail Service Organisatie bekend is. 
 
Factuurnr. leverancier 174115 heeft geen openstaand saldo. 
De factuur staat niet meer open en is al afgewerkt. Controleren hoe dat de factuur is afgewerkt.  
 
Factuurnr. leverancier 447920 niet gevonden in leveranciersposten. 
Het factuurnummer van de leveranciers is niet aanwezig onder de openstaande leveranciersposten. De factuur dient alsnog 
aangemaakt te worden, wanneer het een terecht factuur betreft. Of wanneer het een verkeerde factuur betreft kan deze 
geweigerd worden. Voor weigering vink de optie ‘betaling weigering’ aan, voor het betreffende document binnen het 
betaalvoorstel. Herhaal deze stap wanneer diezelfde betaling op het betaaladvies gecrediteerd wordt bij een volgend advies.  
 
De transactiewijze is niet juist gekoppeld.  
De leverancierskaart of de leverancierspost is voorzien van de juiste transactiewijze. Voor de leverancierskaart, ga naar 
leveranciers en selecteer de leverancier > [Leverancier] > Kaart knop [Leverancier] > tabblad financieel veld transactiewijze In 
dit veld dient de transactiewijze te worden gekoppeld, zoals dat ook voor de Retail Service Organisatie is gedaan. Voor de 
leveranciersposten ga naar INKOOP -> LEVERANCIERS selecteer leverancier [kaart] posten. In dit veld <transactiewijze van de 
leverancierspost(en)> dient de juiste transactiewijze gekoppeld te zijn. Indien niet de juiste wijze is gekoppeld, kan deze 
aangepast worden door op de toets F2 te drukken en nogmaals het veld te selecteren.  
 
 

3.3.2 Maken van grootboek- of registratiefacturen 

 
Binnen de RSO module is een optie aanwezig om facturen aan te maken. Hiervoor dient in de RSO instellingen aangegeven te 

worden dat facturen kunnen worden gemaakt. Ga hiervoor naar FINANCIEEL BEHEER -> ALGEMENE GEGEVENS -> RETAIL 
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SERVICEORGANISATIE. Zie onderstaand schermafdruk. Voor het veld <facturen maken> dient de optie grootboekfacturen of 

registratiefactuur gekoppeld te zijn.  

 

 
 
Om facturen aan te maken ga naar INKOOP -> TRANSACTIES -> INKOMENDE RSO-DOCUMENTEN. Selecteer juiste document, 
open vervolgens de kaart.  
Binnen het inkomende RSO document kan onderstaande actie worden uitgevoerd: 
Voor het aanmaken van facturen kan de volgende stap uitgevoerd worden, [Functies] -> Aanmaken factuur testen. Het 
systeem controleert dan of alle facturen geboekt kunnen worden. Indien niet alle facturen geboekt kunnen worden, zal de 
kolom foutmelding met de betreffende foutmelding. Na dat de foutmeldingen zijn opgelost kunnen de facturen aangemaakt, 
druk daarvoor op [Functies]> Aanmaken factuur.  
Nadat deze functie is uitgevoerd zal afhankelijk van het aantal geweigerde posten één of meerdere facturen en creditnota’s 
worden aangemaakt. De kosten die door een leverancier worden gehanteerd, worden in een factuur opgenomen. Het factuurnr. 
leverancier dat in het betaaladvies staat, wordt overgenomen op het aangemaakte document.  
De aangemaakte documenten (facturen en creditnota(’s)) moeten verwerkt worden. Vervolgens kan het betaaladvies opnieuw 
geopend worden. De test kan opnieuw worden uitgevoerd knop [Functies] -> Testen. Als er dan geen foutmeldingen 
verschijnen, kan het document worden goed gekeurd, zie de verdere stappen in deze handleiding.  

3.4 Aanmaken leverancierskaart  

INKOOP -> LEVERANCIERS 

 

Er verschijnt een lijst met leveranciers. 
 

 
 
Om een nieuwe leverancier aan te maken klik op: [leverancier] -> nieuw of op F3 en geef een enter of tab voor het aanmaken 
van een nieuw nummer. 
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Vul verder de volgende velden in: <Naam> en <Zoeknaam> 
 
Ga naar tabblad Algemeen Vul hier de volgende velden in:  
<Telefoon> 
<Adres> via knop [Adres]  
<Postcode/Plaats> via knop [Adres]  
<Land> via knop [Adres]  
<Email> 
<Homepage>  
 
Optie: Veld <grootboekrekening>  tabblad Algemeen, als de facturen van de betreffende leverancier op een vaste 
grootboekrekening dienen te worden geboekt.  
 
 

tabblad Financieel  

Vul hier de volgende velden in:  
<Bedrijfsboekingsgroep>   = BINNENLAND (bij een buitenlandse leverancier dient het EU of NON-EU te zijn)  
<BTW- bedrijfsboekingsgroep> = BINNENLAND (wordt automatisch gevuld naar aanleiding van de 

bedrijfsboekingsgroep en is BINNENLAND  
 
<Leveranciersboekingsgroep> = GOEDEREN of KOSTEN  
 
<Betalingscondities>   Deze worden standaard gevuld.  
 
<Code transactiewijze>  Hier kan indien dit is ingericht een keuze gemaakt worden uit:  
 

 RSO: Bij deze optie worden de openstaande facturen van Retail leveranciers automatisch geïncasseerd door een 
Inkoopcombinatie; met andere woorden hier hoeft geen betaalvoorstel voor gemaakt te worden. 

 
 SEPA: Bij deze optie voor binnenlandse transacties, worden de openstaande facturen van leveranciers niet 

automatisch geïncasseerd; met andere woorden hier moet een betaalvoorstel voor gemaakt worden. 
 

 BLT91: Selecteer deze instelling voor buitenlandse transacties worden de openstaande facturen van leveranciers niet 
automatisch geïncasseerd; met andere woorden hier moet een betaalvoorstel voor gemaakt worden. 

 
 INCASSO: Bij deze instelling worden de openstaande facturen van leveranciers niet meegenomen in een 

betalingsvoorstel. 
 

 BANKREKENING: Hier dient de bankrekening kaart van de leverancier gekoppeld te worden. Voor het aanmaken van 
een bankrekeningkaart zie het betreffende hoofdstuk aanmaken bankrekening kaart. 
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 SEPA: Selecteer deze optie voor binnenlandse en buitenlandse transacties, worden de openstaande facturen van 
leveranciers niet automatisch geïncasseerd; met andere woorden hier moet een betaalvoorstel voor gemaakt worden. 

 
tabblad Buitenlandse handel 

 
<BTW –nummer>   Indien een intrastat aangifte noodzakelijk is, dienen hier meer gegevens ingevuld te worden.  
 
Aanmaken bankrekening kaart leverancier 
 
Een bankrekeningkaart leverancier kan alleen via de leveranciers kaart worden aangemaakt. De bankrekeningen in het menu bij 
financieel beheer zijn de eigen bankrekeningen. 
Kies Bankrekeningen onder leveranciersgegevens (rechterkant) 
 

 
 
Tabblad Algemeen 
 
<Code> (= Bankrekeningnummer) 
<Naam> (= naam van de bank) 
<Land-/regio code> (= land van de bank) 
<Bankrekeningnummer> 
<NAW gegevens van de bank> 
 
Tabblad Rekeninghouder 
 
Deze velden worden automatisch ingevuld aan de hand van de NAW gegevens van de leverancier. 
Bij een buitenlandse bank, moeten er meerdere gegevens ingevuld worden: 
 
Tabblad Transfer 
 
<SWIFT-code> 
<IBAN> 
 
Om deze bankkaart te koppelen aan de betreffende leverancier: 
Ga terug naar de leverancierskaart naar tabblad Financieel. Kies in het veld <bankrekening> het aangemaakte 
bankrekeningnummer. 
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3.5 Inkoopfacturen boeken 

 
Binnen hoofdstuk 3.5 is een onderverdeling gemaakt tussen inkoop goederen en kosten facturen.  
 
 

3.5.1 Inkoopfacturen/ goederenfacturen boeken  

 
Als er met Intercompany gewerkt wordt, kies dan eerst het juiste bedrijf (om de creditnota te boeken). 
Wanneer met de Intercompany module van Retailium wordt gewerkt moet voor een kostenfactuur eerst het juiste bedrijf 
gekozen worden. In geval van goederen kunnen deze in het virtueel logistieke bedrijf geboekt worden. 
 

INKOOP - >TRANSACTIES -> FACTUREN 

 

 

 
Het overzicht van de facturen wordt geopend. Druk op de toets F3 voor een nieuwe factuur en daarna op tab.  
 

 

 

Selecteer een leverancier uit de lijst in het veld orderleveranciersnr. met de knop  of begin een deel van de naam te typen, 
gevolgd door een enter en selecteer de leverancier. 
 
<Boekingsdatum>    Geef de datum van boeken in. Deze is gelijk aan de Documentdatum. 
 
<Factuurnr. Leverancier>   Geef het factuur nr. van de leverancier in (dit is het nummer dat op de factuur staat). 
 
<Documentdatum>   Geef de factuurdatum in. 
 
Klik op het tabblad Facturering  
 
Controleer eventueel de betalingsconditie, vervaldatum, Code Transactiewijze, Code Bankrekening etc. (zie leverancierskaart) 
Vul/wijzig eventueel de betalingsconditie. 
Voor het koppelen van goederen ontvangsten ga naar knop [Ontvangstregels ophalen]  
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Het scherm (ontvangstregel ophalen) wordt getoond 

 

 

 
Binnen dit scherm is het mogelijk een regel of regels te selecteren welke behoren tot de inkoopfactuur. Druk na het selecteren 
van de regel op de knop [OK]. De ontvangstregels worden gekoppeld aan de inkoopfactuur.  
 

 
De factuurregel toont de informatie welke aangemaakt/ gekoppeld zijn vanuit de inkooporder en bijbehorende inkoopontvangst. 
Mogelijk is dat de directe kostprijs, regelkorting (%) aangepast kan worden.  
 
Naast het koppelen van de juiste ontvangstregel(s) binnen de inkoopfactuur is het mogelijk handmatige factuurregels toe te 
voegen. Hierbij kan het gaan om grootboekrekening regels, denk hierbij aan de diverse kosten (o.a. vrachtkosten).  
 
Factuur boeken 
In de instellingen kan aangegeven worden of er een controle op het documentbedrag moet plaatsvinden. 

 

 

 
Afhankelijk van deze inrichting dient bij het boeken van een factuur het documentbedrag van de factuur ter controle ingevuld te 
worden. 
Klik op de knop [Boeken] (F11) om de factuur te boeken.  
 
Hierbij is het mogelijk dat onderstaand controlescherm getoond wordt, afhankelijk van de inkoopinstellingen. 



 

 Pagina 29 van 234 

 

 
 
Klik op knop [Boeken] (F11) -> Boeken 
Onderstaand scherm wordt getoond, kies afdrukken indien de factuur afgedrukt moet worden en geef het factuurnummer van 
de leverancier in. 
 

 

Klik op [Ja] indien alles correct is ingevuld. 
 

3.5.2 Inkoopfacturen/ kostenfactuur boeken  

 
Voor het aanmaken van inkoopkosten facturen doorloop onderstaande stappen.  

 

INKOOP - >TRANSACTIES -> FACTUREN 

 

 

 
Het overzicht van de facturen wordt geopend. Druk op de toets F3 voor een nieuwe factuur en daarna op tab.  
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Selecteer een leverancier uit de lijst in het veld orderleveranciersnr. met de knop  of begin een deel van de naam te typen, 
gevolgd door een enter en selecteer de leverancier. 
 
<Boekingsdatum>    Geef de datum van boeken in. Deze is gelijk aan de Documentdatum. 
 
<Factuurnr. Leverancier>   Geef het factuur nr. van de leverancier in (dit is het nummer dat op de factuur staat). 
 
<Documentdatum>   Geef de factuurdatum in. 
 
Tabblad Facturering.  
Controleer eventueel de betalingsconditie, vervaldatum, Code Transactiewijze, Code Bankrekening etc. (zie leverancierskaart) 
Vul/wijzig eventueel de betalingsconditie. 
Factuurregels handmatig vullen  

 

 
Klik in de 1e lege factuurregel. 
Selecteer het type boeking dat dient te worden gedaan in de kolom Soort. ‘Grootboekrekening’, Hiermee wordt aangegeven dat 
er sprake is van een kostenfactuur (dus zonder bijbehorende ontvangst van goederen)! 
 
In het veld <Nummer> dient het grootboekrekeningnummer ingevuld worden. 
In het veld <Omschrijving> wordt de omschrijving van het gekozen grootboekrekeningnummer weergegeven. Deze kan 
eventueel aangepast worden. 
<Aantal> Als het een boeking direct op een grootboekrekening is, dan wordt het veld <aantal> automatisch met 1 gevuld. 
Vul de Directe kostprijs ex. BTW in. Bij een boeking direct op een grootboekrekening, dient hier het totaal bedrag te worden 
ingevuld. 
 
Herhaal de bovenstaande stappen voor iedere boeking op een grootboek. 
Wanneer alle regels zijn gevuld kan de factuur geboekt worden. 
 
Factuur boeken 
In de instellingen kan aangegeven worden of er een controle op het documentbedrag moet plaatsvinden. 
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Afhankelijk van deze inrichting dient bij het boeken van een factuur het documentbedrag van de factuur ter controle ingevuld te 
worden. 
Klik op de knop [Boeken] (F11) om de factuur te boeken.  
 
Hierbij is het mogelijk dat onderstaand controlescherm getoond wordt, afhankelijk van de inkoopinstellingen. 

 

 
Klik op knop [Boeken] (F11) > Boeken 
Onderstaand scherm wordt getoond, kies afdrukken indien de factuur afgedrukt moet worden en geef het factuurnummer van 
de leverancier in. 

 

Klik op [Ja] indien alles correct is ingevuld. 
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3.6 Inkoopcreditnota / kosten creditnota boeken. 

 

3.6.1 Inkoopcreditnota/ goederen creditnota boeken  

 
Als er met Intercompany gewerkt wordt, kies dan eerst het juiste bedrijf (om de creditnota te boeken). 
Wanneer met de Intercompany module van Retailium wordt gewerkt, moet voor een kostenfactuur eerst het juiste bedrijf 
gekozen worden. In geval van goederen kunnen deze in het virtueel logistieke bedrijf geboekt worden. 
 

INKOOP-> TRANSACTIES->  CREDITNOTA 

 
Het overzicht van de facturen wordt geopend.  
 

 
 
Druk op F3 voor een nieuwe creditnota en daarna op tab 

 

 

Selecteer een leverancier uit de lijst in het veld orderleveranciersnr. met de knop  of begin een deel van de  
naam te typen, gevolgd door een enter en selecteer de leverancier. 
<Boekingsdatum>   Vul de datum van boeken in. De boekingsdatum is bepalend voor de BTW aangifte.  
 
<Creditnotanr. leverancier>  Vul het creditnotanr. in (dit is het nummer dat op de factuur staat). 
 
<Documentdatum>   Vul het veld factuurdatum in. De documentdatum is bepalend voor de betalingsdatum.  
 
Klik op het tabblad Facturering. Controleer eventueel de betalingsconditie, vervaldatum, Code Transactiewijze, Code 
Bankrekening etc. (zie leverancierskaart) 
 
Om de goederen te koppelen ga naar knop [ophalen retourverzendregels] 
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Het scherm (retourverzendregels ophalen) wordt getoond 

 

 

Binnen dit scherm is het mogelijk een regel of regels te selecteren welke behoren tot de inkoopcreditnota. Druk na het 
selecteren van de regel op de knop [OK]. De retour verzendregels worden gekoppeld aan de inkoopcreditnota.  
 

 

 
De creditnota regel toont de informatie welke aangemaakt/ gekoppeld zijn vanuit de inkoopretourorder en bijbehorende 
verzending. Mogelijkheid is dat de directe kostprijs en regelkorting (%) aangepast kunnen worden.  
 
Naast het koppelen van de juiste retourverzendregel(s) binnen de inkoopcreditnota is het mogelijk handmatig factuurregels toe 
te voegen. Hierbij kan het gaan om grootboekrekening regels, denk hierbij aan de diverse kosten (o.a. vrachtkosten).  
 
Creditnota boeken 

 
In de instellingen kan aangegeven worden of er een controle op het documentbedrag moet plaatsvinden. 
Afhankelijk van deze inrichting dient bij het boeken van een factuur het documentbedrag van de factuur ter controle ingevuld te 
worden. 
 
Klik op de knop [boeken] (F11) om de creditnota te boeken.   
 
Onderstaand scherm wordt getoond, kies [afdrukken] indien de factuur afgedrukt moet worden en geef het creditnota nummer 
van de leverancier in. 
 

 
 
Klik op [Ja] indien alles correct is ingevuld. 
De creditnota is geboekt.  
 

3.6.2 Inkoopcreditnota/ kosten creditnota boeken 

  
Als er met Intercompany gewerkt wordt, kies dan eerst het juiste bedrijf (om de creditnota te boeken). 
Wanneer met de Intercompany module van Retailium wordt gewerkt,  moet voor een kostenfactuur eerst het juiste bedrijf 
gekozen worden. In geval van goederen kunnen deze in het virtueel logistieke bedrijf geboekt worden. 
 

INKOOP-> TRANSACTIES -> CREDITNOTA 

 
Het overzicht van de facturen wordt geopend.  
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Druk op F3 voor een nieuwe creditnota en daarna op tab 

 

 

Selecteer een leverancier uit de lijst in het veld orderleveranciersnr. met de knop  of begin een deel van de  
naam te typen, gevolgd door een enter en selecteer de leverancier. 
<Boekingsdatum>:   Vul de datum van boeken in. De boekingsdatum is bepalend voor de BTW aangifte.  
 
<Creditnotanr. leverancier>:  Vul het creditnotanr. in (dit is het nummer dat op de factuur staat). 
 
<Documentdatum>:  Vul het veld factuurdatum in. De documentdatum is bepalend voor de betalingsdatum.  
 
Klik op het tabblad Facturering. Controleer eventueel de betalingsconditie, vervaldatum, Code Transactiewijze, Code 
Bankrekening etc. (zie leverancierskaart) 
 
Factuurregels handmatig vullen  

 
 
 
Klik in de 1e lege factuurregel. 
 
Selecteer het type boeking dat dient te worden gedaan in de kolom Soort. ‘Grootboekrekening’ Hiermee wordt aangegeven dat 
er sprake is van kosten (dus zonder bijbehorende verzending van goederen)! 
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<Nummer>   Vul hier het grootboekrekeningnummer in. 
 
<Omschrijving>   Hier wordt de omschrijving van het gekozen grootboekrekeningnummer weergegeven. 

Deze kan eventueel aangepast worden. 
 
<Aantal>  Indien het een boeking direct op een grootboekrekening is, dan wordt het veld 

<aantal> automatisch met 1 gevuld. 
 
Vul de Directe kostprijs ex. BTW in. Bij een boeking direct op een grootboekrekening, dient hier het totaal bedrag te worden 
ingevuld (bij het verwerken van een creditnota geef de bedragen op zonder een - teken). 
      
Herhaal de bovenstaande stappen voor iedere boeking op een grootboek. Wanneer alle regels zijn gevuld kan de factuur 
geboekt worden. 
 
Creditnota boeken 

 
In de instellingen kan aangegeven worden of er een controle op het documentbedrag moet plaatsvinden. 
Afhankelijk van deze inrichting dient bij het boeken van een factuur het documentbedrag van de factuur ter controle ingevuld te 
worden. 
 
Klik op de knop [boeken] (F11) om de creditnota te boeken.   
 
Onderstaand scherm wordt getoond, kies [afdrukken] indien de factuur afgedrukt moet worden en geef het creditnota nummer 
van de leverancier in. 
 

 
 
Klik op [Ja] indien alles correct is ingevuld. 
De creditnota is geboekt.  
 

3.7 Controle Documenten instellingen 

 
Ga naar INKOOP -> INSTELLINGEN -> INKOOPINSTELLINGEN  
Tabblad Algemeen om de controle voor inkoopdocumenten in te stellen.   
Daarbij zijn drie verschillende instellingen van toepassing. 
 

 

 

 Totalen op inkoopfactuur/CR nota weergeven 
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In het veld <Documentbedrag incl. BTW> dient een bedrag inclusief BTW opgegeven te worden (= factuur bedrag). De regels 
die worden toegekend aan de factuur worden gecontroleerd op basis van het ingegeven bedrag. Komt het bedrag niet overeen 
tussen de regels en het documentbedrag kan het document niet verwerkt worden.  
Om deze instelling te activeren dienen alle openstaande inkoopdocumenten een inkoopregel te bevatten, is dat niet gebeurd, 
dan kan de instelling niet geactiveerd worden.  
 

 Totaalbedragen documenten controleren 
 

 
 
Onderaan in het inkoopdocument (factuur/ creditnota) wordt een extra regel getoond, die het bedrag, basis  
bedrag, BTW en Bedrag incl. BTW toont.  
 

 

 

 Statistiek inkoopfactuur tonen 
Bij het boeken van een inkoopdocument wordt automatisch het statistiekscherm getoond zonder deze handmatig op te roepen. 
Door vervolgens op knop [OK] of [Boeken] -> Boeken te drukken wordt het document verwerkt.  
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3.8 Opzoeken geboekte inkoopfacturen 

 

INKOOP-> HISTORIE -> GEBOEKTE FACTUREN 

 
Het overzicht van de geboekte facturen wordt geopend. In het overzicht kan de gewenste factuur geselecteerd en opgevraagd 
worden. 
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3.9 Rekeningkaart aanmaken 

 

FINANCIEEL BEHEER -> REKENINGSCHEMA 

 

 
 
Selecteer een willekeurige regel. 
Ga naar knop [Rekening] > kaart of druk op de toets F3 
Er verschijnt een lege rekeningkaart, geef hier een nieuw grootboekrekeningnummer in. 
 
Tabblad Algemeen 
 
<Nr.>     Het grootboeknummer van de desbetreffende grootboekrekening.  
 
<Naam>    De naam van de desbetreffende grootboekrekening.  
 
<Resultaten/Balans>   Hier wordt aangegeven of het om een resultatenrekening of een balansrekening gaat.  
 
<Debet/Credit>   Hier wordt de soort post aangegeven. Als er een selectie wordt gemaakt, wordt 

daarmee het soort van de naar de rekening geboekte transacties niet beperkt. Alleen de 
rapportagemogelijkheden worden uitgebreid.  

 
<Rekeningsoort>   Dit is het doel van de grootboekrekening, zoals hierboven besproken.  
 

Tabblad Boekingsinfo 

 

Indien er nog diverse boekingsgroepen aan de rekening gekoppeld moeten worden, kan dat op dit tabblad ingegeven worden.  
 

<BTW-Soort>    Hier wordt ingegeven of het een in- of verkooprekening betreft.  
 
<Bedrijfsboekingsgroep>   Hier wordt de bedrijfsboekingsgroep ingevuld, bijvoorbeeld “Binnenland”, of  
    “EU”.  
 
<Prod.-boekingsgroep>   Hier wordt de productboekingsgroep ingegeven. De overige noodzakelijke velden, 

zullen nu automatisch gevuld worden door Navision.  
 
Druk op de toets ESC om het scherm Rekeningkaart af te sluiten. 
De aangemaakte rekening wordt in het rekeningschema weergegeven onder opgegeven rekeningnummer 
Klik op de knop [Functie] -> Onderhouden -> Inspringen om de betreffende rekening te laten inspringen en daardoor deze 
rekening op te nemen in de tussentellingen. 

3.10 Kasboek (handmatig) boeken 

 

FINANCIEEL BEHEER ->TRANSACTIES -> KASBOEK 
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Hier kunnen handmatig alle gegevens ingevuld worden. Deze handeling is alleen van toepassing, als de kassa nog niet 
gekoppeld is. Anders is dit een automatisch proces. 
Als alle gegevens ingevuld zijn, dan kan het kasboek geboekt worden via de knop [Boeken]. Let hierbij op dat het veld nieuw 
saldo klopt met uw opgevoerde kas-staat. 
 

3.11 Memoriaal 

 
Het memoriaal is een financieel boek, waarin alle boekhoudkundige handelingen worden verricht die niet in een van de andere 
dagboeken thuis horen. Het memoriaal is te vinden onder:  
 

FINANCIEEL BEHEER ->TRANSACTIES -> MEMORIAAL  

 
Er kunnen verschillende soorten boekingen plaatsvinden in een memoriaal, kies daarom hier eerst een batchnaam. 
In het memoriaal zijn er verschillende kolommen die ingevuld dienen te worden. 
 

 
 
<Boekingsdatum>    Hier wordt de datum ingegeven waarop de boeking doorgevoerd zal worden. 
 
<Documentnr.>    Het documentnummer wordt automatisch gegenereerd (via een nummerreeks). 
 
<Rekeningsoort>   Hier kan aangegeven worden of het om een ‘Grootboekrekening’, ‘Klant’, ‘Leverancier’, 

‘Bank’, ‘Vast Activum’, of ‘IC-partner’ gaat.  
 
<Rekeningnr.>   Afhankelijk van de keuze die is gemaakt bij Rekeningsoort, kan hier gekozen worden uit 

een grootboekrekeningnummer, klantnummer, leveranciersnummer, enz. 
 
<Omschrijving>    De omschrijving wordt automatisch gevuld, nadat het veld Rekeningnr. is  
    gevuld.  
 
<BTW-soort>    Hier wordt ingegeven of het om een inkoop, verkoop, of een vereffening gaat. 
 
<Bedrijfsboekingsgroep>   De bedrijfsboekingsgroep zal automatisch gevuld worden, naar gelang het rekeningnr. 

dat er geselecteerd is op de grootboekrekeningkaart. 
 
<Debetbedrag / Creditbedrag>  Hier wordt de financiële waarde van de transactie opgegeven. De kolom bedrag zal zich 
automatisch aanpassen.  
 
<Tegenrekeningsoort>   Hier kan indien nodig een tegenrekeningsoort ingevuld worden.  
 
<Tegenrekeningnr.>   Hier wordt het tegenrekeningnummer ingevuld. 
 

Correcties kunnen ook via memoriaal geboekt worden. Hierbij moet de functie vereffenen gebruikt worden (dit kan alleen als er 
voor de rekeningsoort; klant, leverancier of bank gekozen is). Hier is het mogelijk bijvoorbeeld een factuur te selecteren en 
deze te koppelen aan een tegenrekening. 
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3.12 Telebankieren 

 
Op basis van zowel verkoop- als inkooptransacties kunnen met telebankieren, betalingen en incasso's gegenereerd worden die 
elektronisch met de bank worden uitgewisseld. Hieronder vallen ook de export van betalings- en incassogegevens die naar de 
bank moeten worden doorgestuurd en de import van bankafschriften die door de bank naar het bedrijf worden verzonden. 
 
Betalingsvoorstellen 
Op basis van leveranciers- en klantenposten kan met behulp van telebankieren betalingsvoorstellen gegenereerd worden.  
 
Betaalrun 
Een betaalrun is vrijwel hetzelfde als een voorstel, het enige verschil is dat gegevens in een betaalrun niet kunnen worden 
gewijzigd. De betalings- of incassogegevens zijn gereed om naar de bank te worden geëxporteerd en verzonden. 
 
Bankafschriften 
Voor alle financiële interacties die via uw bank plaatsvinden, kunnen elektronische bankafschriften worden opgehaald. Deze 
afschriften kunnen in de Bank-/Giroboeken worden geïmporteerd.  
 
Opmerking: 
Voordat met telebankieren van start kan worden gegaan, zullen eerst alle gegevens op de leverancierskaart volledig dienen te 
worden ingevuld, denk hierbij aan de NAW gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, Land; te vinden op het tabblad Algemeen van 
de leverancierskaart), het veld Code transactiewijze (binnen- of buitenlandse betalingen; tabblad Betalingen leverancierskaart) 
en veld Code bankrekening (bankrekeningnummer gekoppeld aan leverancierskaart). Op de bankrekeningkaart dienen ook een 
aantal velden verplicht gevuld te zijn voordat betalingen kunnen worden gedaan vanuit Retailium. Dit zijn de NAW gegevens, 
landcode, bankrekeningnummer, en het IBAN en de SWIFT code.  
 

3.12.1 Facturen aanmaken 

 
Voordat een betalingsvoorstel gegenereerd kan worden, zullen er inkoopfacturen geboekt dienen te worden. Let bij dat voor het 
boeken van de inkoopfacturen de velden Naam, adres, postcode, plaats, land, betalingscondities, code transactiewijze en code 
bankrekening gevuld zijn. Deze velden worden automatisch gevuld als ze op de bovengenoemde velden eerder zijn ingevoerd. 
 
Op basis van de geboekte facturen kunnen betalingsvoorstellen voor de bank worden aangemaakt.  
 
Opmerking: 
Mochten de gegevens van code transactiewijze en code bankrekening niet correct zijn ingevuld kunnen deze in de openstaande 
posten op de leverancierskaart nog gewijzigd worden door op bovengenoemde velden te gaan staan en F2 te drukken.  
Bij leveranciers dient rekening te worden gehouden dat de juiste SWIFT en IBAN codes zijn opgegeven. Voor leveranciers 
buiten Europa dient rekening te worden gehouden dat het juiste bankrekeningnummer wordt opgegeven.  
 

3.12.2 Voorstel Maken 

 
Voorstellen kunnen Handmatig of Automatisch worden gegenereerd.  
Op basis van filters, (denk hierbij aan leveranciers- of klanten) kunnen via de batchverwerking Voorstelposten opgehaald 
worden. 
Na het samenstellen van een gewenst betaalvoorstel kan deze verwerkt en omgezet worden in een betaalrun. 
 
Handmatig voorstellen maken 

FINANCIEEL BEHEER -> TRANSACTIES -> TELEBANKIEREN-BANKOVERZICHT  
 
Selecteer de relevante bankrekening en klik op de knop [Telebankieren] en daarna voorstel (Shift+F9). Het venster 
‘Telebankierenvoorstel’ verschijnt.  
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Voer in het veld <Rekeningsoort > in of de betaling een klant of leverancier betreft en in het veld <Rekeningnr.> welke klant of 
leverancier wordt betaald. De velden <Transactiewijze> en <Bankrekeningnr.> worden op basis van de leverancierskaart 
opgehaald bij het kiezen van de juiste klant/leverancier). 
 

 
 

Om een betaling handmatig toe te voegen ga naar knop [Regel] > Detailinformatie.  
Onderstaand scherm verschijnt. 
 

 
 
Ga naar kolom Serienr.(post) en selecteer de juist post die betaald mag worden. 
Ga naar de knop [Voorstel] > omschrijving bijwerken (bij toevoeging van meerdere regels aan een voorstelregel kunnen met 
deze functie de externe factuurnummer(s) in de omschrijving worden toegevoegd). Op deze manier weet de ontvangende partij 
welke facturen betaald zijn). 
In het veld <%> wordt aangegeven hoeveel procent van het totaal bedrag betaald zal worden.  
Via de toets [ESC] of door het venster (Voorsteldetailregel) te sluiten, kan terug worden gekeerd naar het voorstelscherm.  
Herhaal de stappen om meerdere betalingen van diverse leveranciers toe te voegen.  
Nadat alle gewenste betalingen toegevoegd zijn kan een controle worden uitgevoerd via de knop [Voorstel] > Voorstel 
controleren (shift f11) 
 
Na het controleren van het betalingsvoorstel kan een foutmelding en/of waarschuwing ontstaan. Deze meldingen kunnen 
worden bekeken in de kolommen <foutmelding> en <waarschuwing> (eventueel met de functie kolommen toevoegen) Een 
foutmelding zal eerst opgelost moeten worden voordat het voorstel verwerkt kan worden. Een waarschuwing geeft aan dat er 
bijvoorbeeld nog creditnota’s open staan voor een leverancier. 
 
Wanneer het betalingsvoorstel gecontroleerd en goed is gekeurd, kan deze worden verwerkt, via de knop [Voorstel] > 
Verwerken (F11). 
Nadat een voorstel is verwerkt, wordt deze omgezet in een betaalrun.  
 
Automatisch voorstellen maken 

FINANCIEEL BEHEER -> TRANSACTIES -> TELEBANK.-BANKOVERZICHT  
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Selecteer de relevante bankrekening en klik op de knop [Telebankieren] > Voorstel (Shift+F9). Het venster 
Telebankierenvoorstel verschijnt.  
 
Klik op [voorstel]-> posten ophalen om met de batchverwerking Voorstelposten ophalen, voorstelregels te genereren op basis 
van de opstaande posten. 
 

 
 
Kies op tabblad Transactiewijze bij het veld <Onze bank> voor de bank waarvan de betalingen gedaan worden. Geeft op 
tabblad Opties bij veld <Valutadatum> op wanneer de betaling van de bankrekening mag worden afgeschreven en bij veld 
<Vervaldatum contantkort.> tot welke datum in het betalingsvoorstel rekening dient te houden met posten en de 
betalingskortingen. 
 
In de tabbladen Klantenposten en Leverancierspost is het mogelijk om een selectie op te geven, om een betalingsvoorstel te 
maken op basis van een enkele klant en/of leverancier.  
Druk op de knop [OK] om het automatisch voorstel op te halen.  
De openstaande posten behorende bij de eerder ingegeven selecties worden opgehaald en geplaatst in het scherm 
‘Telebankierenvoorstel’.  
 

 

 

Wanneer de detailregels van een voorstelregel bekeken wil worden, klik op de knop [Regel] -> Detailinformatie. Via de toets 
[ESC] of door het venster (Voorsteldetailregel) te sluiten, kan terug worden gekeerd naar het voorstel. 
 
Nadat alle gewenste betalingen klaar staan, kan een controle worden uitgevoerd via de knop [Voorstel] -> Voorstel contoleren 
(shift F11) 
Na het controleren van het betalingsvoorstel kan een foutmelding en/of waarschuwing ontstaan. Deze meldingen kunnen 
worden bekeken in de kolommen <foutmelding> en <waarschuwing> (eventueel met de functie kolommen toevoegen) Een 
foutmelding zal eerst opgelost moeten worden voordat het voorstel verwerkt kan worden.  
Een waarschuwing geeft aan dat er bijvoorbeeld nog creditnota’s open staan voor een leverancier. 
 
Wanneer het betalingsvoorstel is gecontroleerd en is goed gekeurd, kan deze worden verwerkt met de knop [Voorstel] > 
Verwerken (F11) 
 
Nadat een voorstel is verwerkt, wordt deze omgezet in een betaalrun.  
 

3.12.3 Mogelijke foutmeldingen 

 

 
 
Bij het aanmaken van een betaalvoorstel kunnen foutmelding(en) en waarschuwingen ontstaan. Foutmeldingen moeten 
opgelost worden, voordat een betaalvoorstel verwerkt kan worden.  
 

 “Kredietlimiet voor bank BANK 1 zal overschreden worden” 

Binnen de bankkaart van BANK1 is een minimum saldo opgegeven dat overschreven zal worden bij het verwerken van dit 

betaalvoorstel. Om deze melding op te lossen ga naar FINANCIEEL BEHEER -> BANKREKENINGEN. Een overzicht van de 



 

 Pagina 43 van 234 

 

bankrekeningkaarten wordt getoond. Open de juist bankrekening kaart. Ga op tabblad Algemeen naar veld minimumsaldo en 

pas dit aan naar een limiet, dat afgesproken is met de bank. Denk hierbij bijvoorbeeld aan €100.000,00 negatief. Op die manier 

kan de gebruiker betalingen uitvoeren tot een grens van € 100.000,00 negatief. Vervolgens zal wederom de melding worden 

getoond. Ga vervolgens terug naar betaalvoorstel en controleer deze nogmaals via knop [Voorstel] > controleren. De melding is 

verholpen. 

 
  “Woonplaats rekeninghouder van BANK 1 is niet correct ingevuld” 

Binnen de bankkaart van BANK1 is geen woonplaats van de rekeninghouder opgegeven. Om deze melding op te lossen ga naar 

FINANCIEEL BEHEER -> BANKREKENINGEN. Een overzicht van de bankrekeningkaarten wordt getoond. Open de juist 

bankrekening kaart. Ga op tabblad Algemeen naar knop [Adres ]en druk op de keuze knop. 
 
Vervolgens verschijnen de opties Adres en Rekeninghouder.  
 

 
 
 
Selecteer Rekeninghouder. Druk dan op knop [Adres] > Rekeninghouder. De gegevens van de rekeninghouder worden 
getoond. De naam, adres, postcode, plaats en landcode dienen gevuld te zijn. Vul ontbrekende gegevens aan. Ga vervolgens 
terug naar betaalvoorstel en controleer deze nogmaals knop [Voorstel] > Controleren. De melding is verholpen.  De melding 
kan dus ook gelden voor de naam, adres, postcode, plaats en/of landcode. 
 

 
 
 

 “Bedrag moet positief zijn wanneer Transactiewijze=SEPA” 
Voor de transactiewijze Sepa is ingesteld dat alleen inkoopfacturen kunnen worden betaald. Deze melding ontstaat als de 
betaalregel een creditnota betreft en bepaald is dat bij het ophalen van een betaalvoorstel alle posten gedetailleerd moeten 
worden getoond. Een mogelijke oplossing is door de regel te verwijderen. En de creditnota bij een inkoopfactuurregel van die 
betreffende leverancier in de detail regels toe te voegen. Met de leverancier is bepaald dat de betreffende creditnota verrekend 
mag worden met een bepaalde factuur of facturen. De creditnota kan als regel worden toegevoegd onder de knop F9 
(Detailinformatie).  
 

 “Bankrekeningnr. is niet correct ingevuld” 
De bankrekening van die regel is niet juist ingevoerd. De bankrekening dient gevuld te worden, voordat verder kan worden 
gegaan met het betaalvoorstel. De bankrekening kan gevuld worden in de regel. Echter is het verstandig deze ook te koppelen 
in de bankrekeningkaart van de leverancier, zodat deze melding in de toekomst voorkomen wordt.  
 

 “Transactiedatum 02-08-15 mag niet in het verleden liggen” 
De transactiedatum is de betaaldatum is de bank. Deze datum mag niet in het verleden liggen. Retailium bepaald standaard 
deze datum naar de dag van morgen. Deze kan bij het ophalen van een betaalvoorstel of handmatig in de kolom aangepast 
worden.  
 
Buiten een foutmelding kan ook een waarschuwing ontstaan. Met een waarschuwing kan een betaalvoorstel worden afgewerkt. 
Een waarschuwing is informatie en geen fout, die de gebruiker alert maakt.  
 

 “Leverancier LEV-00018 heeft openstaande creditnota's” 
Bovenstaande melding geeft aan dat de betreffende leverancier nog openstaande creditnota’s heeft open staan die vereffend 
kunnen worden met de betaling. Een openstaande creditnota kan bij een betaalregel van die betreffende leverancier in de detail 
regels toegevoegd worden. Met de leverancier is bepaald dat de betreffende creditnota verrekend mag worden met een 
bepaalde factuur of facturen. De creditnota kan als regel worden toegevoegd onder de knop F9 (Detailinformatie). 
 
Opmerking: 
Het veld <Verwerken> geeft aan of de betreffende voorstelregel zal worden betaald. Het veld <Borderel> geeft aan of dat de 
resulterende van een gecombineerde betaling te veel factuurnummers bevat om deze weer te geven in de vier beschikbare 
omschrijvingsvelden.  
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Met telebankieren kunnen posten voor dezelfde klant of leverancier, die dezelfde betaalwijze hebben, tot één betaal- of 
verzamelopdracht voor de bank worden gecombineerd. Als zodanig wordt één totaalbedrag betaald aan de leverancier of geïnd 
van de klant. De borderellijst biedt de klant of leverancier gedetailleerde informatie waarin de afzonderlijke betalingen worden 
beschreven waaruit het totaalbedrag bestaat. 
 

3.13 Betaalrun 

 
Een betaalrun is vrijwel hetzelfde als een betaalvoorstel, het enige verschil is dat gegevens in een betaalrun niet kunnen 
worden gewijzigd. Als een betaalrun is aangemaakt, kan de betaalrun naar een tekstbestand geëxporteerd worden, zodat het 
vervolgens bij de website van de betreffende bank kan worden ingelezen. 
 

3.13.1 Betaalruns exporteren 

 

FINANCIEEL BEHEER -> TRANSACTIES ->  TELEBANK.-BANKOVERZICHT 

 
Selecteer de relevante bankrekening en klik op de knop [Telebankieren] > Betaalrun (Ctrl.+F9). 
 

 
 
 

Het venster Betaalrun verschijnt. 
 

 
 
Klik op [Betaalrun]-> Exporteren (F11). 
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Op tabblad Algemeen kan worden aangegeven welke betaalrun geëxporteerd mag worden. In veld <Runnr.> en op tabblad 
Opties kan worden aangegeven om de export te testen en of voor elk geëxporteerde betaalrun een nieuw bestand gegenereerd 
wordt. 
 
Klik op de knop [OK] om betaalrun te exporteren naar een map welke is ingericht onder FINANCIEEL BEHEER -> ALGEMENE  
GEGEVENS ->TELEBANKIEREN -> EXPORTPROTOCOLLEN 
 
Het bestand staat in een map klaar om vervolgens ingelezen te worden op de website van een bank.  
 
Opmerking: 
De functie veld exporteren geeft aan welke bestanden verwerkt gaan worden. De functie borderel afdrukken geeft aan dat deze 
na verwerking afgedrukt mag worden. In het veld status kan worden bekeken wat de status is van de betaalruns. Hier kan 
bekeken of dat de betaalrun nieuw is (Nieuw) of dat de betaalrun is geëxporteerd (Verzonden).  
 
 

3.13.2 Betaalrun - status wijzigen (batchverwerking) 

 
Met deze batchverwerking kan de status van betaalrunregels worden gewijzigd. Wijziging van status kan relevant zijn als: 

 de transactie niet is geaccepteerd door de bank;  
 de betaling door de klant/leverancier wordt geannuleerd. 

 
Ga naar FINANCIEEL BEHEER -> TRANSACTIES -> TELEBANK.-BANKOVERZICHT  
Selecteer de relevante bankrekening en klik op de knop [Telebankieren] > Betaalrun (Ctrl.+F9).  
Selecteer de betaalrun en ga naar knop [Betaalrun] > Kaart (Shift+F5).  
 

 
 
Het onderstaande scherm verschijnt. 
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Ga naar knop [betaalrun] > wijzigingsstatus 
 
Wijzigingsstatus tabblad Opties 
 

  
 
Selecteer op het tabblad Betaalrunregel de juiste bank, in het veld <Onze bank>. In het veld <Runnr.> kan gekozen worden 
welke betaalrun van status gewijzigd dient te worden. Bij <Regelnr.> kan gekozen worden of een bepaalde regel in de 
betaalrun dient te worden gewijzigd of als de regel leeg gelaten wordt, de hele betaalrun van een gewijzigde status wordt 
voorzien.  
 
Op het tabblad Opties kan een nieuwe status worden aangegeven, deze wordt in combinatie met de op het tabblad aangegeven 
betaalrunregel selecties gewijzigd. Op het tabblad Opties kan in het veld <Nieuwe status>, geselecteerd worden, welke nieuwe 
status wordt toegewezen aan de betaalrunregel. Er kan gekozen worden uit de volgende opties: 
 
Nieuw    - Een nieuwe betaalrunregel die kan worden geëxporteerd. 
Verzonden    - De betaalrunregel is geëxporteerd voor verzending naar de bank. 
Verzoek tot annuleren   - De bank wordt gevraagd deze betaalrunregel te annuleren. 
Geweigerd   - De betaalrunregel is geweigerd door de bank. 
Geannuleerd   - De betaalrunregel is geannuleerd. 
 
Klik op de knop [OK] om de status van de betaalrun te wijzigen en op de knop [Annuleren] om de verwerking niet uit te voeren 
en het venster te sluiten.  
 

3.13.3 Bestandsformaten 

 
Voor het exporteren van betaalruns zijn een aantal bestandsformaten gedefinieerd, waarvan de volgende ondersteund worden:  
 

 SEPA (bestandsformaat voor Europese betalingen)  
 BTL91 (bestandsformaat voor niet Europese betalingen)  
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Voor binnenlandse betalingen zijn een aantal zaken van belang voordat betalingen kunnen worden gedaan aan crediteuren. Op 
de leverancierskaart is het van belang dat de bankrekeningkaart wordt voorzien van:  
 

 Een code (tabblad Algemeen),  
 Bankrekeningnummer tabblad Algemeen/transfer,  
 Gegevens rekeninghouder tabblad Rekeninghouder 

 
Voor buitenlandse betalingen zijn een aantal zaken van belang voordat betalingen kunnen worden gedaan aan crediteuren uit 
het buitenland. Op de leverancierskaart is het van belang dat de bankrekeningkaart wordt voorzien van:  
 

 Een code (tabblad Algemeen),  
 Naam, adres, plaats en land van de bank tabblad Algemeen), 
 Swift, IBAN code (tabblad Algemeen /Transfer),  
 Gegevens rekeninghouder (tabblad Rekeninghouder) 

 

3.14 Bank-/Giroboek 

 
Het bank-/giroboek vind je onder FINANCIEEL BEHEER -> TRANSACTIES -> BANK-GIROBOEKEN waarna het onderstaande 
scherm verschijnt. 
 

 
 
In de kop van het venster kunnen de volgende velden worden herkend: Grootboek.nr (grootboekrekening waaraan rekening is 
gekoppeld), Rekening (rekening), Nummer (openstaand aantal bankafschriften), Datum (= werkdatum), Documentnummer 
(nummer van bankafschrift), Beginsaldo en Eindsaldo.  
Onderin het scherm kunnen de volgende knoppen worden gevonden. 
 
Knop [Telebankieren] 
Betalingsrun toevoegen, toevoegen van een betaalvoorstel in bankafschrift (verwijder regel in bankafschrift, voeg regel toe met 
betaalrun) 
Elektronisch bankafschrift inlezen, tussenscherm om te kiezen welk bankafschrift in bank-giroboek ingelezen mag worden.  
 
Knop [Functies] -> Vereffenen 
Met deze functie wordt een scherm geopend behorende bij de geselecteerde regel. Er wordt gekeken naar de rekeningsoort en 
rekeningnr. (klant/ leverancier). Dit scherm toont een overzicht van de te vereffenen posten. In dit scherm kan met de knop 
[vereffening ID toekennen] (F9) een vereffenpost gekoppeld worden aan de bankpost. Nadat de regels zijn gekoppeld aan een 
vereffenings-ID kan de gekoppelde post worden bevestigd met de knop [OK]. 
 

 
 
Knop [Boeken] 

 Overzicht, toont een overzicht van de openstaande/aangemaakte bankboek-afschriften. 
 Controlelijst, toont een lijst van de te boeken bankboek. 
 Boeken, met deze functie kan het bankboek doorgeboekt worden (F11). 
 Boeken en afdrukken, Met deze functie is het mogelijk om het bankboek door te boeken en een document hiervan af 

te drukken. 
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3.14.1 Handmatig bankboek verwerken 

 
Vul veld <Datum> met de dag dat bankpost verwerkt is. Veld wordt automatisch gevuld met datumveld van de kop. Veld kan 
handmatig worden aangepast. 
 
In het veld <Rekeningsoort> kan gekozen worden voor ‘klant’, ‘leverancier’, ‘grootboekrekening’ of ‘bank’.  
 
Selecteer de betreffende klant, leverancier, grootboekrekening (keuze is afhankelijk van de rekeningsoort), voorbeeld; kies je 
bij <Rekeningsoort> ‘leverancier’ dan kun je bij rekeningnummer alleen een keuze maken uit de leverancierskaarten.   
In het veld <omschrijving> kan een omschrijving worden gegeven of automatisch worden toegekend. 
In de kolom <Bedrag incl. BTW> moet een vinkje aan of uit gezet worden om aan te geven dat de bedragen inclusief BTW zijn. 
Wanneer op de eerste regel het vinkje aan staat en vervolgens nieuwe regels aangemaakt worden, staat op de regels het vinkje 
automatisch aan.  
 
Vul de velden <DEBET> of <CREDIT> met het juiste bedrag (zonder gebruik te maken van een – teken) 
In het veld <Dimensiecode> kan een dimensiecode worden ingevoerd (kostenplaats of –drager). 
 
Nadat alle gegevens zijn ingevoerd/ gekoppeld, kan het bankboek worden verwerkt via de knop [Boeken] -> Boeken (F11)  
 

3.14.2 Automatisch bankboek verwerken 

 
Via de website van een bank kunnen afschriften worden gedownload. Vervolgens kunnen deze afschriften in Retailium worden 
ingelezen. 
 

FINANCIEEL BEHEER -> FUNCTIES -> BANKAFSCHRIFT IMPORTEREN -> MT940  

 
Klik [Start].   
 
 

 
 
Selecteer het juiste pad, waar het afschrift is te vinden door te klikken op het puntje en vervolgens op knop [OK] om te 
bevestigen. 
 
Er verschijnt (kort) een inleesscherm (zonder foutmelding), het afschrift is geïmporteerd. 
 
Het bankafschrift kan nu worden ingelezen in het bank/giroboek.  
FINANCIEEL BEHEER-> TRANSACTIES -> BANK&GIRO  en kies de juiste bank en bevestig met de knop [OK] 
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Geef datum in (veld Nr. wordt gevuld met een getal) 
Ga naar knop [Telebankieren] -> Elektronisch bankafschrift inlezen. 
 

 
 
Het scherm zoals hieronder ‘El. Afschriften overzicht’ verschijnt. 
 

 
 
Selecteer afschrift nummer en bevestig met de knop [OK] om het geselecteerde afschrift in te lezen in het ‘bank/giroboek’.  
 
Opmerking:  
Om een elektronisch afschrift te verwijderen of opnieuw te importeren ga naar de knop [Functies]. Een afschrift kan echter 
uitsluitend per regel worden verwijderd.   
 
Bij het inlezen van het afschrift kan een melding voorkomen dat het beginsaldo niet overeenkomt met het beginsaldo van het 
bankafschrift. Let dan extra goed op en kies [Ja] om door te gaan of [Nee] om te annuleren.  
 

 
 
Op basis van ingelezen bankafschrift kunnen posten eenvoudiger herkend worden. Wanneer posten worden betaald aan de 
hand van betaalruns kunnen deze worden herkend en/of worden toegevoegd. Op basis van maskers die worden aangemaakt 
worden posten (zoals Pin en creditcard stortingen) herkend en gekoppeld aan juiste grootboekrekening).  
 
Nadat alle gegevens zijn ingevoerd/ gekoppeld, kan het bankboek worden verwerkt via de knop [Boeken] -> Boeken (F11)  
 
Opmerking: 
Gegevens kunnen ook automatisch gekoppeld of herkend worden, dit gebeurt via een masker (maatwerk) of een  
kenmerk van een betaling. De post die aan een gevonden betaalrun is gekoppeld, kan worden gereconcilieerd  
(herkend) met het bankafschrift. De status van het veld <Reconciliatiestatus> (‘Onbekend’, ‘Aangepast’ of  
‘Vereffend’) zal worden aangepast afhankelijk van de overeenkomende gegevens. De kolom “Reconciliatiestatus” kan 
onderscheid maken in de volgende status: 
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Vereffend. 
Een bijpassende openstaande post is gevonden als: het kenmerknummer van het bankafschrift overeenkomt met het 
kenmerknummer van een betaalrun en de velden <Bedrag> en <Rekeningnummer> van bankafschrift en betaalrun identiek 
zijn. De posten worden definitief vereffend na dat het bankafschrift is geboekt. 
Aangepast.  
Als een bankpost niet automatisch kan worden vereffend, worden naam-, adres-, plaats- en bankrekeninggegevens van een 
klant of leverancier vergeleken met gegevens in het geïmporteerde bankafschrift. De basisgegevens van het afschrift zijn 
geldig, maar er is geen overeenkomende openstaande post gevonden. Op de regel zal de leverancier worden gekoppeld. 
Onbekend.  
Als niets overeenkomt met het geïmporteerde bankafschrift, wordt het veld <Reconciliatiestatus> ingesteld op Onbekend. Op 
de regel worden geen gegevens herkend.  

3.15 Vaste activa 

Dit hoofdstuk zal het onderdeel Vaste Activa behandelen. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder ander het aanmaken 
van vaste activa, het plaatsen van inkoopfacturen met betrekking tot vaste activa, de afschrijvingen, het aanmaken van een 
verkoopfactuur, annuleren van activa posten, tegenboeken van activaposten, activa buiten gebruik stellen en het opvragen van 
statistische informatie over een vast activum.  
 

3.15.1 Aanmaken vaste activa 

 
Het beheren van vaste activa begint met het aanmaken van vaste activa. Om vaste activa aan te maken gaat u naar 
FINANCIEEL BEHEER -> VASTE ACTIVA -> VASTE ACTIVA. 

 

 

 
Geef omschrijving in (veld Nr. wordt gevuld met een getal). Geef bij het tabblad Boekingsinfo de <VA-categorie> en <VA-
subcategorie> op en geef in de regel van de activakaart het <Afschrijvingsboek> en de <VA-boekingsgroep> op. De 
<Afschrijvingsmethode> hier ook opgegeven worden.  
De <Boekwaarde> kunt u niet handmatig invoeren. Deze wordt automatisch gevuld, indien de inkoopfactuur is geboekt (zie 
hiervoor het hoofdstuk Inkoopfactuur Vaste Activa).  

 

3.15.2 Inkoopfactuur vaste activa 

 
Indien de vaste activum bekend is in het systeem, kunt u het gaan inkopen. Het registreren van de inkoop zorgt voor een 
toekenning van de boekwaarde aan een vast activum. Ga naar INKOOP -> ORDERVERWERKING -> FACTUREN 
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Geef Leveranciersnummer op (veld Nr. wordt gevuld met een getal). Geef het factuurnummer van de leverancier op in het veld 
<Factuurnr. Leverancier>. Geef in de regel van de factuur op dat het een vast activum betreft (door middel van de kolom 
soort). In de kolom Nr. geeft je het vaste activa nummer op.  Let er bij op dat de kolom <aantal> en <directe kostprijs> wordt 
gevuld, voordat de factuur geboekt kan worden.  
 

3.15.3 Afschrijvingen vaste activa 

 

 

Onder FINANCIEEL BEHEER -> VASTE ACTIVA-> PERIODIEKE ACTIVITEITEN -> AFSCHRIJVING BEREKENEN kan de afschrijving 
van de activa of activums worden berekend.   
Op het tabblad Vast activum is het mogelijk een selectie creteria op te geven, als een deel van de activum berkend moet 
worden voor afschrijving.  
Op het tabblad opties dienen de velden <Afschrijvingsboek>, <VA-boekingsdatum> (wordt gebruikt als einddatum bij het 
berekenen van de afschrijving), <Boekingsdatum> (datum die in het dagboekjournaal wordt meegenomen). Vergeet tenslotte 
niet om het vinkje <Tegenrek.Invoegen> in te schakelen. Het documentnr. en omschrijving kunnen handmatig aangepast 
worden.  
 
Druk op knop [OK].  
 
De afschrijving wordt berekend vanaf het laatste afschrijvingsmoment tot en met de datum die is opgegeven onder <VA-
boekingsdatum>. Voor deze berekening is het belangrijk dat <Aantal afschr.-jaren> correct is ingevuld op de vaste 
activumkaart.  
De afschrijving staat klaar in het financiële vaste activa dagboek. Dit dagboek is te vinden onder: FINANCIEEL BEHEER -> 

VASTE ACTIVA-> VA-FIN, DAGBOEKEN.  

 

Indien alle regels naar akkoord zijn, kunnen de regels verwerkt te worden, door op [Boeken] > Boeken te klikken.  
Opmerking 
Regels worden berekend aan de hand van de laatst ingegeven activum post. Met andere woorden; op moment dat activum 
posten (inkoopfacturen, aanschafwaarde) tot een bepaalde VA boekingsdatum zijn verwerkt (tot eind augustus), dan kunnen 
tot die datum geen automatische afschrijvingen worden gegenereerd. Deze afschrijvingen zullen handmatig dienen te worden 
gedaan.  
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3.15.4 Verkoopfactuur vaste activa 

 
Mocht een activum verkocht zijn, dan is de mogelijkheid aanwezig om het activum binnen Retailium te verkopen. Ga hiervoor 
naar VERKOOP & MARKETING -> TRANSACTIES -> FACTUREN 
 

 
 
Maak een nieuwe factuur aan en geef het klantnummer op.  
Geef in de regel het soort Vast activum op. Geef daarbij een aantal en de eenheidsprijs op.  
Als de factuur afgerond is kan deze middels knop [Boeken] worden verwerkt.  
 

3.15.5 Annuleren van activum posten (activum kaart) 

 

Binnen de activa module is de mogelijkheid aanwezig, activa posten te annuleren. Ga hiervoor naar FINANCIEEL BEHEER -> 

VASTE ACTIVA -> VASTE ACTIVA 
Selecteer juiste activa kaart 
Ga naar kolom <boekwaarde.> en zoom in op de onderliggende activum posten (kan ook middels Knop [vast activum] > 
posten).  
Selecteer regel (welke geannuleerd moeten worden).  
Ga naar knop [Functie] -> post annuleren om de posten de annuleren.  
 
Onderstaand tussenscherm verschijnt: 
 

 

Door het veld <nieuwe boekingsdatum> aan te vinken en het veld <Nieuwe boekingsdatum> in te voeren kan een nieuwe 
datum worden opgegeven voor de post te corrigeren. Mocht er geen nieuwe boekingsdatum van toepassing zijn vink 
bovenstaand optie niet aan en druk vervolgens op de knop [OK]. De geannuleerde posten zijn aangemaakt binnen het fin. VA 
dagboek.  

 Ga naar FINANCIEEL BEHEER -> VASTE ACTIVA -> VA-FIN. DAGBOEKEN  
Binnen het dagboek staat de geannuleerde post klaar om doorgeboekt te worden.  

 Let op; de post bestaat enkel uit een regel zonder tegenrekening, waardoor deze niet direct doorgeboekt kan worden, 
mits tegenrekening wordt opgegeven. Geef tegenrekening op in veld <tegenrekeningnr> 

 Vervolgens klikt u op [Boeken]-> Boeken of [boeken]->boeken en afdrukken (voor extra opdruk op papier) 
 

3.15.6 Transactie tegenboeken (activum kaart) 

 
Binnen de activa module is de mogelijkheid aanwezig, activa posten tegen te boeken. Ga hiervoor naar  

FINANCIEEL BEHEER -> VASTE ACTIVA -> VASTE ACTIVA  
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Selecteer juiste activa kaart 
Ga naar kolom <boekwaarde> en zoom in op de onderliggende activum posten (kan ook middels Knop [vast activum] -> 
posten). Selecteer juiste regel.  
Ga naar knop [Functie] -> transactie tegenboeken om de gehele boeking (journaalpost) tegen te boeken. 
 

Onderstaand scherm verschijnt: 

 

 
Een overzicht van de journaalpost wordt getoond.  

 
Ga naar knop [Bezig met tegenboeken] -> tegenboeken of  [Bezig met tegenboeken] -> tegenboeken en afdrukken (voor extra 
afdruk op papier).   
Voordat de tegenboeking voltooid is, zal onderstaand scherm worden getoond, bevestig met Ja voor de posten tegen te boeken 
of Nee voor de tegenboeking te annuleren.  
Scherm met melding “Posten zijn tegen geboekt” verschijnt. De posten zijn op dat moment tegen geboekt.   
 

3.15.7 Statistische informatie over de vaste activa 

 

Om statistische informatie over de vaste activa op te vragen, ga naar FINANCIEEL BEHEER -> VASTE ACTIVA -> VASTE ACTIVA 
Selecteer de desbetreffende activum. Eenmaal op de kaart, klikt u op de knop [Vast acti…]> Statistiek. U ziet dan het volgende 
overzicht 
 

 

 

3.16 Dimensies  

 
Een dimensie is een kenmerk dat kan worden meegegeven aan financiële boekingen binnen Retailium. Dit kenmerk is bekend 
als de term dimensie binnen Navision (ook wel bekend als de term kostenplaats binnen de boekhouding).  
Dimensies kunnen gekoppeld worden aan grootboekposten. Op basis van deze dimensie boekingen kunnen analyses en 
overzichten gegenereerd worden.  
Het werken met dimensies zorgt voor een inzichtelijker beeld van de boekingen per dimensie. Een eventueel nadeel is dat er 
consequent gewerkt moet worden met dimensies.  
 

3.16.1 Toevoegen van een dimensiewaarde 

 

Binnen de aangemaakte dimensies is het mogelijk een nieuwe dimensie waarde toe te voegen.  
Ga hiervoor naar FINANCIEEL BEHEER -> ALGEMENE GEGEVENS -> DIMENSIES -> DIMENSIES 
Selecteer de juiste dimensie code. 
Ga vervoglens naar knop [Dimensie] > Dimensiewaarden 
In dit overzicht is het mogelijk om middels F3 een nieuwe dimensiewaarde aan te maken.  
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3.16.2 Instellen dimensies  

 

Dimensies kunnen ingesteld worden op o.a. grootboekkaarten, vestigingskaarten en webshopkaarten.  
Voor het koppelen van dimensies op een grootboekrekening ga naar FINANCIEEL BEHEER -> REKENINGSCHEMA. Open een 
rekeningkaart. Ga vervolgens naar knop [Rekening] > dimensies. Onderstaand scherm wordt getoond.  

 
De kolom Dimensiecode is de koppeling naar de op te geven dimensies. De kolom dimensiewaardecode kan je opgeven of 
boekingen met een specifieke dimensie verwerkt moeten worden. De kolom waardeboeking kan aangeven of dat een dimensie 
verplicht is (Optie verplicht), een dimensie altijd met die dimensiewaardecode geboekt moet worden (optie Zelfde), een 
dimensie niet opgegeven mag worden (optie Geen) of dat er wel een dimensie opgegeven mag worden, maar niet verplicht is 
(optie Leeg).  
 
Door een dimensiecode en waardeboeking te koppelen geef je op een grootboekrekening aan dat de dimensie KOSTEN/OMZ 
opgegeven moeten worden voordat de boeking verwerkt kan worden.  
Door een dimensiecode, dimensiewaarde en waardeboeking op te geven, kun je aangeven dat altijd met een waarde geboekt 
moet worden op die betreffende grootboekrekening.  
 
Naast de grootboekrekeningen is het ook mogelijk om een dimensie instelling op te geven op een vestigingskaart  
VOORRAAD -> VESTIGING -> KAART -> [VESTIGING] -> DIMENSIE. Dezelfde instellingen zoals hierboven vermeld zijn, zijn van 
toepassing op de dimensie instellingen van een vestigingskaart. Tevens is deze zelfde instelling van toepassing op de 
webshopkaart VERKOOP&MARKETING -> ALGMENE GEGEVENS -> WEBSHOPS -> KAART OPENEN -> KNOP [WEBSHOP] -> 

DIMENSIES 
 

3.17 Rapportageschema  

Een rapportage bestaat uit regels en kolommen. De regels geven de structuur aan het rapport overzicht. De kolommen zorgen 
voor welke gegevens worden getoond (in vergelijk met periodes, datums).  
Rapportage overzichten kunnen worden terug gevonden en gemaakt onder:  
Onderstaand scherm zal worden getoond. FINANCIEEL BEHEER -> GROOTBOEKPOSTEN -> ANALYSE EN RAPPORTAGE -> 

RAPPORTAGESCHEMA.  

 

 

Voor het aanmaken of toevoegen van een rapportage schema zijn de volgende instellingen van belang:  
 De kolom Rubriek dient voorzien te worden van inhoud/ een code (code kan van belang zijn bij maken van een 

formule regel).  
 De kolom omschrijving wordt weergegeven in het overzicht van de rapportage 
 De kolom samentellingsoort is van belang voor kiezen van rekening, totalen of formule. Is van belang bij toepassen 

van bepaalde rekeningen, totaalrekeningen en/ of formules tussen de regels.  
 De kolom samentelling geeft aan welke rekeningen, totaalrekeningen of formules het betreft.  

 



 

 Pagina 55 van 234 

 

Naast de regels kunnen ook kolommen worden toegevoegd.  
Ga naar knop [Functies] -> Kolominstellingen instellen.  
De kolom indelingen worden getoond.  
 

 

 

 Kolom kolomnr, dient voorzien te zijn van een code (van belang voor eventueel toepasbare formules).  
 Kolomkop wordt weergegeven in het rapportage overzicht.  
 De kolom kolomsoort geeft aan welke vorm van posten er getoond kunnen worden. In onderstaand schema worden 

de varianten toegelicht.  
 

 

Mutatie In de kolom worden de mutaties in de rekeningsaldo's tijdens de periode weergegeven. 

Saldo In de kolom worden de rekeningsaldo's aan het einde van de periode weergegeven. 

Beginsaldo In de kolom worden de rekeningsaldo's aan het begin van de periode weergegeven. 

Jaar t/m 
datum 

In de kolom worden de mutaties in de rekeningsaldo's van het begin van het boekjaar tot het einde van de 
periode weergegeven. 

Rest 
boekjaar 

In de kolom worden de mutaties in de rekeningsaldo's weergegeven van het einde van de periode tot het einde 
van het boekjaar waarin de periode is begonnen. 

Volledig 
boekjaar 

In de kolom worden de mutaties in de rekeningsaldo's weergegeven voor het boekjaar waarin de periode 
eindigt. 

 
 De kolom postsoort wordt gekozen voor grootboek (en eventueel budget).  
 Voor de kolom bedragen kan gekozen worden of het netto bedrag wordt getoond, of alleen de debet of credit 

bedragen.  
 De kolom formule kan voorzien worden van een formule (gekoppeld aan de kolomnr.), hiervoor dient de kolom 

kolomsoort voor zien te zijn van de optie formule.  
 De kolom datumvergelijking kan voor zien worden van en datum waarmee dient te worden gerekend  

 

Voorbeeld 

-1J Dezelfde periode 1 jaar eerder 

 
 

 De kolom ‘periodevergelijking’ geeft aan welke bedrag in combinatie met boekhoudperiodes dient te worden 
berekend.  

 

Te gebruiken codes voor veld periodevergelijking.  

P Periode 

LP Laatste periode van een boekjaar, half jaar of kwartaal. 

HP Huidige periode van een boekjaar, half jaar of kwartaal. 

BJ Boekjaar. Bijvoorbeeld: BJ[1..3] geeft het eerste kwartaal van het huidige boekjaar aan. 
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Voorbeelden: 

<Geen> Huidige periode 

-1P Vorige periode 

-1BJ[1..LP] Volledig vorig boekjaar 

-1BJ Huidige periode in vorig boekjaar 

-1BJ[1..3] Eerste kwartaal van vorig boekjaar 

-1BJ[1..HP] Van het begin van het vorige boekjaar tot en met de huidige periode in het vorige boekjaar 

-1BJ[HP..LP] Van de huidige periode in het vorige boekjaar tot en met de laatste periode van het vorige boekjaar 

 

Een uitleg van velden kan worden getoond in Retailium, door in het betreffende veld te selecteren en te drukken op de knop F1 
(help). De help functie kan van toepassing zijn bij maken van formules en/of vergelijkingsvelden.  
 
Voor het bekijken van een rapportage ga naar de knop [Rapp.-sch.]. -> overzicht. Onderstaand overzicht zal worden getoond.  

 

 

Op tabblad Algemeen kan een datumfilter worden opgegeven.  
Vanuit de interval opties is het mogelijk de datumfilter te wijzigen naar dag, week, maand, kwartaal of jaar.  

 
Middels de knop [Functies] -> naar excel exporteren is het mogelijk een export te maken naar Excel.  
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3.18 Intercompany  

3.18.1 Algemene indruk intercompany 

 

Intercompany kan gebruikt worden door bedrijven welke meerdere fiscale juridische eenheden (lees: dochterondernemingen) 
kennen maar waarbij de logistieke handelingen over deze eenheden centraal wordt uitgevoerd. 
Daarvoor wordt feitelijk een virtueel logistiek bedrijf ingericht waarbij de onderlinge leveringen automatisch gefactureerd 
kunnen worden naar de betreffende financiële bedrijven. 
Belangrijke toepassing in de retail is het fenomeen franchiseorganisatie en consignatie en daarnaast de ondersteuning van 
verschillende formules en filialen in verschillende landen.  

 

 

3.18.2 Intercompany sjablonen 

 

Onder FINANCIEEL BEHEER -> ALGEMENE GEGEVENS -> INTERCOMPANY -> TABELINSTELLINGEN is aangegeven welke 
stamgegevens doorgezet worden naar de diverse financiële bedrijven/ administraties.   
Standaard worden twee sjablonen aangemaakt, te weten INITIEEL en PERIODIEK. Het Initiele sjabloon is van toepassing voor 
de eerste eenmalige initiele vulling van een nieuwe financieel bedrijf.  
Het periodieke sjabloon is van toepassing voor de dagelijk aanvoer van stamgegevens naar de diverse financiële bedrijven/ 
administraties.  
Het advies is geen directe wijzigingen door te voeren binnen de sjablonen, zonder tussenkomst van een consultant.  
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3.18.3 Intercompany controle lijst 

 

Op basis van al het goederenverkeer worden diverse soorten boekingen aangemaakt en verwerkt. Om een aansluiting te 
kunnen maken en/ of aansluiting te controleren tussen het logistieke en financiële bedrijf/ bedrijven, is het mogelijk een 
intercompany controle overzicht te genereren.  
Ga hiervoor naar FINANCIEEL BEHEER -> FUNCTIES -> INTERCOMPANY-CONTROLE    
Onderstaand scherm wordt getoond: 
 

 

Binnen het rapport is het noodzakelijk een startdatum en einddatum op te geven.  
Advies is om de startdatum op de datum in te stellen vanaf het moment dat met Retailium gestart is (dit om de volledige 
aansluiting te controleren). Als einddatum geeft men een peildatum op. De peildatum kan een datum van eind boekingsperiode 
zijn of einde boekjaar. Als beide velden ingegeven zijn, druk op de knop [OK].  
Op basis van dit rapport worden de intercompany gegevens opgebouwd tot een opsomming van goederenverkeer tussen 
logistiek en financiële bedrijven.  
 
Het rapport genereert een overzicht dat volledig geselecteerd kan worden. Middels de optie kopieren (Ctrl+C) kan het overzicht 
geplakt worden in een excel bestand.  
Het overzicht toont per dochteronderneming, per artikel een overzicht.  
Het overzicht is opgebouwd uit een viertal kerngegevens:  
 
Logistiek   De kolommen gekoppeld aan logistiek zijn gebasseerd op het goederenverkeer dat 

verwerkt is binnen het (virtueel) logistieke bedrijf.  

Werkelijk  De kolommen gekoppeld aan werkelijk zijn gebasseerd op het goederenverkeer dat is 
verwerkt binnen de administratie 

Verschil (voorafgaande periode) De kolom verschil (voorafgaande periode) toont verschillen tussen het logistieke en 
financiële bedrijf, waarbij gekeken wordt na het goederenverkeer voor de opgegeven 
startdatum.  

Verschil  (in periode)  De kolom verschil (in periode) toont verschillen tussen het logistieke en financiële 
bedrijf, waarbij gekeken wordt naar het goederenverkeer tussen de opgegeven periode 
(startdatum en peildatum).  

 

3.18.4 Controle intercompany proces  

 
Vanuit het logistieke bedrijf wordt middels het intercompany process een export bestand of bestanden aangemaakt. Deze 
aangemaakte bestanden dienen binnen de administraties geïmporteerd te worden.  
Op de export en import binnen de bedrijven te controleren kun je gaan naar ADMINISTRATIE -> SCHEDULER -> TAKEN 
 
Binnen de schedulertaken is het mogelijk te controleren of dat rapport 11019361 correct heeft gelopen.  
Binnen het logistieke bedrijf staat rapport 11019361 gekoppeld binnen aan schedulertaak EXPORT. 
Binnen het financiële bedrijf staat onderstaand rapport gekoppeld binnen aan schedulertaak IC. 
 

 

 

Op basis van de schedulertaak regel valt op te merken dat rapport 11019361 zorgt draagt voor exporteren van intercompany 
binnen het logistieke bedrijf. Bij het financiele bedrijf zorgt rapport 11019361 ervoor dat de intercompany bestanden 
(aangemaakt vanuit logistiek) geïmporteerd worden.  
Op boven genoemde regel valt op te merken of dat de taak een foutmelding heeft gegeneerd (zie kolomm Foutmelding 
afhandeling en kolom foutmelding). De kolom Foutmelding geeft de foutmelding aan waardoor het intercompany proces niet 
volledig is verwerkt. Tevens kan gecontroleerd worden wanneer de laatste controle heeft plaats gevonden dat rapport 
11019361 heeft gelopen (zie kolom Laatst gecontroleerd, Kolom Laatste gecontroleerd om en kolom Verstreken tijd).  
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4 Verkoop & Marketing 

4.1 Instellingen Verkoop & marketing  

 
VERKOOP & MARKETING -> INSTELLINGEN -> MARKETING INSTELLINGEN 
 

 

Tabblad Nummering 
<Retailklantnrs>   In dit veld moet de nummerreeks van de Retailklanten worden opgegeven. 
 
<Retailklantkaartnrs>  In dit veld moet de nummerreeks van de Retailklantkaarten worden opgegeven. 
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Tabblad Retailklanten 
<Gebruik kaartnr. als klant> Dit vinkje zorgt ervoor dat de Retailklantnummers gelijk zijn aan de 

Retailklantkaartnummers. 
 
<Standaard naam>  De omschrijving in dit veld wordt in het overzicht van de Retailklanten getoond na het 

aanmaken van de klant in Openstore. Daarna is deze omschrijving aan te passen in de 
NAW gegevens van de klant.  
 

<Toevoegen Retailklanten>  Dit vinkje moet aanstaan om Retailklanten toe te voegen vanuit Openstore. 
 
 

4.2 Verkopers  

 
VERKOOP & MARKETING -> VERKOPERS 
 
De werknemers in de winkel dienen als verkoper bekend te worden gemaakt in Retailium. Hierin wordt de code 
en de naam opgegeven waaronder de werknemer bekend is. De code kan bijvoorbeeld de personeelscode zijn. 
De POS code is een verplicht veld, dit is de code waarmee de werknemer kan inloggen op de kassa. Bij soort  
wordt ‘Verkoper’ ingegeven. Deze functionaliteit is ook te gebruiken voor de inkopers in Retailium, zodat ze hun eigen  
inkooporders snel kunnen terugvinden.  Een inkoper heeft in tegenstelling tot een verkoper geen POS code en heeft als soort 
‘inkoper’. 
 

 

4.3 Verkopen van de kassa 

 

4.3.1 Importeren kassa transacties 

 
Het importen van de kassa transacties wordt door de scheduler uitgevoerd.  
 

4.3.2 Boeken kassa transacties 

 
De gegevens die van de kassa komen bestaan uit dagafsluitingen en transacties. Een dagafsluiting is een dagelijkse totalisering 
van alle onderliggende kassa transacties. Bij het openen van een kassa wordt een dagafsluiting aangemaakt. Bij het sluiten van 
de kassa wordt de dagafsluiting gesloten. Alle transacties die in de tussenliggende periode liggen, behoren tot die dagafsluiting. 
Om alles correct te boeken in Retailium zullen zowel de transacties als de dagafsluitingen verwerkt dienen te zijn. Alvorens de 
dagafsluiting geboekt kan worden, zullen alle bijbehorende transacties verwerkt moeten zijn.  
 
VERKOOP&MARKETING -> TRANSACTIES -> KASSATRANSACTIES 

 

De kassa transacties worden standaard automatisch middels de scheduler verwerkt.  
 
Indien kassa transacties niet automatisch verwerkt zijn, zal de oorzaak duidelijk worden bij het handmatig boeken van de 
transacties.  

 Per transactie, Klik op de knop [Boeken] -> Boeken 
 Per Batch, Klik op de knop [Boeken] -> Boeken Batch 
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4.3.3 Boeken POS Dagafsluiting 

 

VERKOOP&MARKETING-> TRANSACTIES->  DAGAFSLUITINGEN 

 
De kassa afsluitingen worden standaard automatisch middels de scheduler verwerkt.  
Indien een dagafsluiting niet automatisch verwerkt is, zal de oorzaak duidelijk worden bij het handmatig boeken van de 
dagafsluiting.  
Klik op [Boeken] -> Boeken  
 

4.3.4 Opzoeken geboekte kassa dagafsluitingen  

 
Geboekte kassa dagafsluiting en kassa transacties kunnen terug gevonden worden in de map historie.  
 
VERKOOP&MARKETING -> HISTORIE -> GEBOEKTE KASSA DAGAFSLUITINGEN  
Of geboekte kassa transacties 
 
Door gebruik te maken van de filters veld filters kan eenvoudig de juiste dagafsluiting of transactie worden getoond.  
 

 
 
Een kassa dagafsluiting toont o.a. de verschillende betaalwijzen, start kasgeld, openingsverschillen, kasstroom (binnen 
gekomen gelden per betaalwijze), transfer bedrag (gestorte bedragen), wisselgeld bij sluiten kassa (kasgeld eind dag) en 
verschilbedrag (verschillen die zijn ontstaan gedurende de dag).  
 

4.3.5 NOF verwerken 

 
NOF (Not On File) zijn voor de kassa onbekende artikelen, die bij de verwerking binnen Retailium op een algemene 
artikelstructuur worden geboekt. Het algemene artikel heeft alleen een omzetrekening en een BTW rekening echter geen 
kostprijs verkopen. Logistiek is er voorraad afgeboekt, alleen niet voor het juiste artikel. Financieel is omzet verwerkt, alleen 
niet verwerkt tegen de juiste kostprijs. De NOF artikelen dienen te worden gecorrigeerd door het NOF artikel in een NOF –
dagboek te koppelen aan het daadwerkelijke artikel. Na het boeken zal de voorraad verwerkt worden en de kostprijs verkopen 
met het juiste bedrag worden bijgewerkt. 
  
VERKOOP&MARKETING -> TRANSACTIES-> KASSA NOF-DAGBOEKEN 
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Onderstaand scherm verschijnt: 
 

 

[Functies] -> aanmaken NOF dagboekregel  
Onderstaand scherm verschijnt: 
 

 
 
Via bijvoorbeeld veld <vestiging> en <boekingsdatum> kan een filter worden gezet voor de op te halen NOF artikelen. 
Op het tabblad Opties kan een vinkje worden aangezet bij ‘Selecteer niet opgeloste artikelen’, op deze manier worden ook de 
NOF artikelen (die handmatig op verwerkt zijn gezet)  meegenomen in de selectie. 
Klik op knop [OK] en de NOF artikelen worden opgehaald. 
Onderstaande scherm verschijnt: 
 

 

Via de kolom barcode (vul juiste barcode in) of kolommen artikel nr. (vul artikel nummer in) en variant code (kies juiste variant) 
kan het daadwerkelijk verkochte artikel worden geselecteerd, zodat het NOF artikel kan worden gecorrigeerd. 
 
Er kan worden gekozen om het NOF artikelen te laten staan of deze (tijdelijk) uit de lijst te halen. Om ervoor te zorgen dat deze 
niet elke keer terug komen in de lijst, ga in het ‘artikeldagboek onbekende artikelen’ naar de kolom status en selecteer via F6 of 

 de optie ‘verwerkt’. Voor deze optie kan gekozen worden wanneer het artikel niet kan worden gekoppeld (aan een 
artikelnummer) en deze bij bijvoorbeeld de inventarisatie pas weer terug wil zien in de lijst.  
 
In de kolom ‘status’ zijn drie opties: 
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Open:     Daar staat de regel automatisch op wanneer NOF artikel voorkomt in lijst. 

Verwerkt:  Indien ervoor gekozen is dat het artikel de volgende keer niet meer terug te laten 

komen in het artikeldagboek overzicht.  

Het NOF artikel wordt pas weer zichtbaar wanneer bij de selectie van het maken van 

een dagboek wordt gekozen voor de optie ‘Selecteer niet opgeloste artikelen’.  

Gecorrigeerd:  Het artikel is gecorrigeerd. (gebeurt automatisch wanneer het daadwerkelijke artikel is 

gekozen en geboekt). 

 
Wanneer de NOF artikelen zijn gecorrigeerd, kunnen deze worden geboekt via de knop [Boeken] -> Boeken (F11). 
Een andere mogelijkheid is het NOF artikel te verwerken met een NOF artikel. Het NOF artikelnummer wordt ingevuld in de 
kolom ‘artikelnr’ en de regel wordt geboekt. 
Het is van belang dat voorafgaand aan een inventarisatie de openstaande NOF artikelen worden verwerkt en de regels voor het 
betreffende filiaal gesloten zijn. 
 

4.3.6 POS Correcties 

 
Onderstaand wordt beschreven hoe correcties behorende bij de kassa dagafsluitingen gecorrigeerd kunnen worden, nadat 
bijvoorbeeld op de kassa foutieve afstortingen zijn doorgevoerd bij de dagafsluiting.  
 

4.3.7 Kassacorrectiedagboek 

 
VERKOOP & MARKETING -> TRANSACTIES -> KASSACORRECTIEDAGBOEKEN 
 
Ga naar knop [Dagafsluiting] -> overzicht (F5) voor een overzicht van de geboekte kassa dagafsluitingen.  
Selecteer de betreffende kassa dagafsluiting die gecorrigeerd dient te worden.  
Om posten te kunnen corrigeren wordt de post verplaatst naar een ander veld (zie onderstaand schermafbeelding).  
 
Selecteer juiste regel (in vak 1, zie onderstaand schermafdruk) 

 Klik op knop [Corrigeer] 
Post is verplaatst van vak 1 naar 2 (zie onderstaand schermafdruk) met als aanvulling dat het bedrag is gecorrigeerd 
met een  – teken voor het bedrag. Op deze manier wordt het bedrag tegen geboekt.  

 Voeg regel(s) toe en geef aan op welke grootboekrekening de post terecht had moeten komen  
De toegevoegde regel (in vak 2) kan worden aangepast (naar gewenste boeking) 

 
Ga naar knop [Regel] voor toevoegen van de dimensie of voeg deze toe in de juiste kolom. 
Als regels in balans zijn (nieuwe saldo =0) ga naar knop [Boeken] -> boeken (F11). 
 
Ga naar knop [Boeken] -> Controlelijst om een voorbeeld te maken van de te boeken correcties. Ga naar knop [Boeken]-> 
boeken en afdrukken (shift f11) om het voorbeeld uit te printen.  
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4.4 Folders 

 
Folders kunnen worden aangemaakt om artikelen extra onder de aandacht te brengen. Deze artikelen worden bijvoorbeeld in 
een bijlage bij een krant afgedrukt. Desgewenst kan bij het afprijzen hiermee rekening worden gehouden; zo is het mogelijk in 
de artikelselectie van een promotie batch om een folder filter op te geven, waardoor deze artikelen afzonderlijk kunnen worden 
geprijsd. Ook kan het rendement van de folder achteraf worden geanalyseerd door middel van een hiervoor aanwezig rapport. 
 

4.4.1 Inrichten en aanmaken folder 

 
VERKOOP&MARKETING -> TRANSACTIES -> FOLDERS 
 
Maak een nieuwe folder aan met de toets F3 
Geef een code en een omschrijving  in 
Vul de publicatie, begin - en einddatum in 

 Ga naar  de knop [Folders] -> vestigingen en selecteer de gewenste vestigingen of vestigingsgroepen. 
 Ga naar de knop [Folders] -> artikelen en selecteer de gewenste artikelen 

 

Handmatig artikelen toevoegen 

Artikelen toevoegen via een artikelselectie onder de knop [Functies]. 

 
Door het vinkje per serie op het tabblad Opties te zetten worden de artikelen per serie zichtbaar. 

 

4.4.2 Artikelen toevoegen aan een bestaande folder 

 
VERKOOP&MARKETING ->TRANSACTIES -> FOLDERS 

Klik op en selecteer de juiste folder en klik op [OK] en voeg het gewenste artikel toe via de knop [Folders] > artikelen. 
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4.5 Folder rapportage 

In het rapport worden van artikelen, die aan een folder zijn gekoppeld, bepaalde kengetallen over 2 tijdvakken berekend 
waardoor de invloed van de folder inzichtelijk kan worden gemaakt. 
 
VOORRAAD -> LIJSTEN -> FOLDERARTIKELEN  
 
Een vergelijkbaar rapport maar dan gebaseerd op prijswijzigingsbatch is te vinden onder: 
 
VERKOOP&MARKETING -> LIJSTEN -> VERKOOPANALYSE 

 
Tabblad Folder of tabblad Verkoopprijs ( bij de verkoopanalyselijst) 
Geef de gewenste code in. 
 
Tabblad Artikel 
Bij een rapportage over alle artikelen uit de folder hoeft hier niets ingevuld worden. Indien de rapportage gewenst is over een 
selectie, kan hier de gewenste selectie gemaakt worden. 
Als er een artikel ingevuld wordt zonder dat er een foldercode is geselecteerd dan wordt er gerapporteerd over alle folders waar 
het artikel in voorkomt. 
Bij het ingeven van een artikel dat niet in een (geselecteerde) folder zit, wordt er niets gerapporteerd. 
 
Tabblad Vestiging 
Indien er over alle vestigingen uit de geselecteerde folder gerapporteerd moet worden dan wordt hier niets ingevuld. Indien 
over een deel van de vestigingen gerapporteerd moet worden, kunnen de selecties hier gemaakt worden. 
 
Tabblad Opties 
<Eerste   –en laatste calculatie datum>  
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Hier wordt bepaald over welke perioden, vóór en na de begindatum van de folder, gerapporteerd dient te worden. 
 

<Component>  
Maak een keuze maken uit de gewenste artikelcomponenten die op het rapport geprint kunnen worden. 
 
<Subtotalen per>  
Er is een keuze tussen: 

 Geen subtotalen 
 Subtotalen per gekozen artikelcomponent 
 Subtotaal op een niveau van de artikelstructuur. Geef bij <Artikelgroepniveau> ook aan op welk niveau die 

subtotalen berekend moeten worden (bijvoorbeeld: 1=sector, 2=hoofdgroep, 3=artikelgroep) 
 
Details weergeven per vestiging: Als dit is aangevinkt , worden de cijfers apart per vestiging getoond 
 
Details weergeven: Als dit is aangevinkt dan worden de cijfers per serie getoond.  
 

 

Voorbeeld lijst verkoopanalyse 

 
 
 
Zoals in het voorbeeld van het rapport is te zien, worden de cijfers over 2 verschillende tijdvakken berekend. 
Note: De folder die in het voorbeeld is aangemaakt start op 12-07. 
 
Het linkervak geeft de cijfers weer over de periode voordat de folder is ingegaan.  

 De startdatum is de datum die is ingevuld onder het tabblad Opties.  
 De einddatum is de laatste dag voor de ingangsdatum van de folder. In het voorbeeld is dat 11-07 

 
Het rechtervak geeft de cijfers weer over de periode vanaf dat de folder is ingegaan. 

 De startdatum is de datum die is ingevuld op de folderkaart in het voorbeeld is 12-07 gebruikt.  
 De einddatum is de datum die op het tabblad Opties was ingegeven. In het voorbeeld is 31-12 gebruikt.  

 

4.5.1 Verklaring kolommen in de lijst folderartikelen 

 
VRKLP : Verkochte aantallen in laatste periode: 

Onder ADMINISTRATIE -> INSTELLINGEN -> ANALYSEINSTELLINGEN is aangegeven uit hoeveel dagen één periode bestaat. In 

beide tijdvakken wordt de lengte van de laatste periode door het systeem bepaald over dat aantal dagen teruggerekend van de 

Einddatum van elk tijdvak maar niet verder teruggerekend dan de startdatum van elk tijdvak. 
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VRK:   Verkochte aantallen:  Het totaal van de in dat tijdvak verkochte aantallen 

 

Vrkw: Verkoopwaarde: De verkoopwaarde van de in dat tijdvak verkochte aantallen. De waarde wordt berekend 

over de verkoopprijs na aftrek van eventuele kortingen, excl. BTW. 

 

Gem vrk ex: Gemiddelde prijs excl. (excl) Is het resultaat van Verkoopwaarde / verkochte aantallen 

 

Mrg:  Marge (waarde) – De berekende marge op basis van de verkoopwaarde en kostprijs van het artikel. 

 

% Mrg:  De berekende marge op basis van de verkoopwaarde en kostprijs van het artikel in % 

 

Vrd:  Voorraad is de eindvoorraad op de einddatum van dat tijdvak 

 

%Vrk: Verkocht van geleverd. Hiermee wordt uitgedrukt hoeveel procent van de in dat tijdvak beschikbare 

voorraad is verkocht. De formule is: Verkochte aantallen  / ( Voorraad + Verkochte aantallen ) x 100% 

 
 

4.6 Promoties 

Onder promoties wordt verstaan;  het verlagen van de eenheidsprijs op basis van een percentage korting, bedrag korting, vast 

bedrag korting of een manueel ingestelde lagere nieuwe eenheidsprijs. Deze nieuwe eenheidsprijs wordt in de nacht 

communicatie zowel naar winkels als naar de webshop geëxporteerd.  

Overige afprijzingen, zoals twee halen één betalen, dienen via Openstore en/of via de CMS module afgehandeld te worden.  

VERKOOP & MARKETING -> TRANSACTIES -> PROMOTIES 

Middels de knop [Promoties] – [Nieuw] of [F3] wordt er een nieuwe promotiekaart aangemaakt. In het veld <Nr> wordt er 

automatisch het eerste vrije nummer geselecteerd.  

 
<Begindatum>  Dit veld wordt gevuld met de datum waarop de nieuwe prijzen moeten ingaan; 
<Einddatum>  Dit veld wordt gevuld met de eventuele einddatum waarop de afprijzing eindigd; 
<kortingscode> Deze kortingscode wordt naar zowel OpenStore als naar de webshop geëxporteerd en komt ook 

op de bon te staan die de klant krijgt.  
 
Tabblad Algemeen 
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<Omschrijving>   Dit veld kan gevuld worden met een vrije tekst.  
 
<Permanente prijsgroep>  Selecteer hier de code die gekoppeld is aan de code op de vestigingskaart. Zodra de 

juiste permanente prijsgroep is geselecteerd worden de ‘Deelnemers’ geselecteerd. Alle 
deelnemers die tot deze prijsgroep horen worden automatisch getoond. Het is nu 
mogelijk om vestigingen of webhops te verwijderen indien deze niet behoren tot de 
afprijzing.  

 

Tabblad Prijzen  
<Huidige prijsdatum>  Deze wordt automatisch gevuld met de dag van vandaag 
 
<Valutacode>  Alleen van toepassing als de afprijzing geldt op niet EURO prijzen. Voor bijvoorbeeld 

een webshop in Engeland 
 
<Valutafactor>   De factor kan eventueel aangepast worden naar de huidige factor 
 
<Franchise groep>  Selecteer hier de franchise groep indien de artikelselectie gebaseerd moet worden op 

de huidige groep en niet de geselecteerde groep 
 
<Grondslag marge-berekening> Standaard gevuld met kostprijs 
 
<Artikel KPI’s berekenen>  Zet dit vinkje aan indien de Kritische Prestatie Indicatoren berekend dienen te worden 

voor de selectie van artikelen 
 
<Artikel vervolledigen>  Indien met de gemaakte selectie één bepaalde serie van één artikel niet tot de selectie 

hoort, wordt dit artikel toch toegevoegd in de batch 
 
<Prijzen per serie toekennen> Er worden regels per serie aangemaakt en niet per artikel. 
 
Via de knop [Toevoegen] en vervolgens op [Selectie] kunnen artikelen geselecteerd worden die voor de prijswijziging in 
aanmerking komen. Selecteer op basis van een of meerdere tabbladen met selecties de gewenste artikelen. 
 

 
 
Via de knop [Actiecodes toepassen] kan de betreffende actiecode geselecteerd worden.  
 
Een actiecode kunnen verschillende vormen van afprijzingen hangen. Dit kan bijvoorbeeld op basis van een percentage maar 
ook op basis van vaste bedragen zijn.  
 
Om een nieuwe actie code aan te maken klik op [F3] in het scherm <Actiecodes>.  
 
Geef een nieuwe actiecode in met omschrijving en kies de juiste berekeningsmethode. Er is keuze uit:  
 
<Percentage>   Met deze optie kan een percentage ingegeven worden 
<Vast bedrag> met deze optie kan een vast bedrag aan korting gegeven worden bijvoorbeeld 10 euro; 
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<Een prijs>  Met deze optie kan alles naar een vaste prijs gezet worden bijvoorbeeld alles voor 5 
euro 

<Handmatig>   Met deze optie kan men handmatig een prijs ingeven. 

 
Berekeningsbasis:  

 
<Eenheidsprijs (Permanent)>  Dit is de permanente eenheidsprijs  
<Eenheidsprijs (werkelijk)>  Dit is de op dit moment geldende eenheidsprijs (dit kan dus een afgeprijsde prijs zijn!)  
<Consumentenprijs>  Deze prijs is een zogenaamde “fake” prijs.  
 
In de kolom waarde wordt een getal ingegeven:  
Afhankelijk van de gekozen berekeningsmethode wordt met deze waarde gerekend.  
 
Bijvoorbeeld:  
Indien er gekozen is voor percentage en bij waarde wordt 10 ingevuld zal er een korting berekend worden 10%.  
Indien er gekozen is voor vast bedrag en bij waarde wordt 10 ingevuld zal elk artikel dat is geselecteerd een nieuwe prijs 
krijgen van 10 Euro. 
 
<Afrondingsmethode>  De manier waarop de nieuwe afprijzingsprijs afgerond dient te worden. 
<Minimale eenheidsprijs> De prijs die minimaal voor een artikel geldt. Indien de afprijzingsprijs onder deze 

minimale prijs komt, geeft Retailium een ‘foutenverslag’. 
<Minimum Marge%>  De minimale marge die het artikel moet hebben na de afprijzing. Hiermee voorkom je 

dus dat er artikelen te goedkoop verkocht worden.  
 

 
 
Druk op [Ok] de actiecodes worden toegepast op de geselecteerde artikelen. 
 
Na het toekennen van de actiecode worden de volgende velden berekend: 
<Eenheidsprijs (Nieuw)>  Dit is de nieuwe verkoopprijs voor het artikel 
<Berekende marge % (Nieuw)> Dit is het nieuwe marge% voor het artikel 
  

 
 
 
Indien de afprijzingsprijs te hoog of te laag is, is het mogelijk om het veld <Eenheidsprijs (Nieuw)> manueel aan te passen. De 
regel kleur rood en het veld <Aktie> wordt aangepast naar <MANUAL>.  
 
Indien de afprijzing gereed is kan via de knop [Afdrukken] [Samenvatting] de samenvatting afgedrukt worden.  
Op deze samenvatting wordt in drie blokken weergegeven wat de afprijzing inhoudt.  

 
De bedragen ‘Voor prijswijziging’ geven aan wat de opbrengst zou zijn zonder de afprijzing. De bedragen ‘Na prijswijziging’ 
geven aan wat de opbrengst na de afprijzing is. De bedragen ‘Permanente prognose’ geven aan wat er daadwerkelijk afgeprijsd 
wordt.  



 

 Pagina 70 van 234 

 

 

 

Druk op de knop [Maken], de verkoopprijzen worden aangemaakt. Het veld <Actief> geeft aan dat de verkoopprijzen nog niet 
zijn geactiveerd. Door op de knop <Activeren> te klikken worden de prijzen geactiveerd. Pas als de prijzen zijn geactiveerd 
worden ze doorgestuurd naar Openstore als naar de webshop.  
 

 
 
Middels de knoppen [Afdrukken] [Verslag] of [Verslag e-mailen] kan er een overzicht afgedrukt worden voor de winkels. Aan de 
hand van dit overzicht kunnen de winkels zich voorbereiden op de afprijzing.  
 
Middels [Functies] [Etiketten maken] is het mogelijk om afprijzingsetiketten af te drukken met daarop de ‘van’ en ‘voor’ prijs. 
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5 Webshop 

5.1 Communicatie met de webshop 

Weborders die besteld zijn op de webshop worden iedere 15 minuten geëxporteerd naar Retailium. De webshop plaatst de 
orders op een FTP locatie. Iedere 15 minuten controleert Retailium of daar een order op staat.  
 

Automatisch  

Dit communicatie proces kan ingesteld worden via de scheduler en verloopt dan automatisch. Mocht het dus voor komen dat 
orders niet in Retailium staan, kan er gecontroleerd worden of deze taak wel goed gelopen heeft. De betreffende taak is terug 
te vinden onder: 

ADMINISTRATIE -> SCHEDULER -> TAKEN ->WEBIMPORT 

 

 
 

 

Het eerste report dat in de scheduler staat: ‘Bestandsuitwisseling’ zorgt ervoor dat de weborders worden overgehaald vanaf de 
FTP locatie naar de server waarop Retailium is geïnstalleerd. Indien er een foutmelding staat in het veld <foutmelding>, dan is 
de communicatie mislukt. Neem contact op met de support afdeling van ACA. 
 
Handmatig  
Indien de bestandsuitwisseling niet heeft gelopen, is het mogelijk om deze handmatig te starten. Druk op de knop [Nu 
uitvoeren]. Alle taken in de scheduler worden gestart. 
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5.2 Accepteren inkomende verkoopdocumenten 

De zojuist geïmporteerde weborders zijn nu terug te vinden in: 
 

ELECTRONISCHE UITWISSELING GEGEVENS -> INKOMENDE TRANSACTIES -> VERKOOP 

 
Indien de weborder aan alle eisen voldoet wordt er een definitieve weborder gemaakt. Het kan echter voorkomen dat er een 
foutmelding optreedt. Om er achter te komen wat de foutmelding is dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden: 
 

 

Druk op de blauwe pijl ‘Kaart tonen’.  
Het document wordt geopend en kan via [goedkeuren] worden geaccepteerd, de foutmelding wordt direct getoond. Neem 
contact op met ACA Support indien de foutmelding niet zelf op te lossen is.  

5.3 Vooruitbetalingsfactuur en verkooporders maken 

Vooruitbetalingsfactuur 
Retailium maakt onderscheid tussen betaalmethodes die gegarandeerd zijn. (o.a iDeal, Mastercard Visa) en betaalmethodes die 
niet gegarandeerd zijn. (o.a. Afterpay, Klarna). Voor gegarandeerde betaalmethodes maakt Retailium automatisch een 
vooruitbetalingsfactuur aan. Op de vooruitbetalingsfactuur staat het bedrag dat de klant heeft betaald. Dit bedrag wordt direct 
op grootboekniveau geboekt. Niet gegarandeerde betaalmethodes worden echter pas gefactureerd bij het verzenden en 
factureren van de weborder. De klant krijgt dan het bericht om de factuur te betalen.  
 
Verkooporder 
Van iedere weborder wordt  een verkooporder gemaakt. Het kan echter voorkomen dat deze stap mislukt is. Indien de 
verkooporder niet is aangemaakt kan dit handmatig gedaan worden. Let wel op! Als er al een verkooporder van is gemaakt, 
mag dit niet nog een keer gedaan worden.  
 

VERKOOP & MARKETING -> TRANSACTIES -> WEBORDERS  
 

Selecteer de weborder en open de weborder kaart door op ‘kaart tonen’ te klikken. Kijk eerst aan de rechterkant bij 
ordergegevens of er al een verkooporder bestaat. Bestaat deze niet, dan klik je op [functies]  Verkooporder aanmaken. De 
verkooporder en de vooruitbetalingsfactuur worden respectievelijk aangemaakt en geboekt.  
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5.4 Weborders 

VERKOOP & MARKETING -> TRANSACTIES -> WEBORDERS  
 

Alle weborders die ooit besteld zijn terug te vinden in deze lijst. Deze lijst blijft dus ook altijd bestaan.  
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Toelichting van de bovenstaande kolommen: 

Kaart tonen   Opent de betreffende order 

Extern ordernr.  Dit is het externe weborder nummer, toegewezen door de webshop. Dit ordernummer 

is leidend in het hele proces 

Orderdatum  Datum van de order 

Oorspr. Betaalmethode  Dit is de eerste betaalmethode waar mee de klant heeft betaald. 

Waardecheques/kortingsbonnen/cadeaubonnen/tegoedbonnen worden niet als 

betaalmethode behandeld. Een eventuele bijbetaling wordt ook niet in dit overzicht 

getoond. 

PSP-status  Dit is de Payment Service Provider status. 

Retailklantnr  Uniek nummer van de webshop/kassa klant. 

Naam  Naam van de klant 

Land/Regio  Landcode klant 

Expediteur  De betreffende vervoerder / winkelafhaler 

Volledig verwerkt  Het vinkje gaat aan als de order administratief verzonden en gefactureerd is, of 

retourontvangen en gecrediteerd is. 

Bedrag incl. BTW  Orderbedrag inclusief BTW. 

 
Door op ‘kaart tonen’ te klikken wordt de weborderkaart geopend. Het extern ordernummer staat bovenaan weergegeven. Aan 
de rechterkant worden de ordergegevens getoond. Zoals in het voorbeeld is er zowel een betaling van deze order, als een 
openstaande verkooporder.  
 

 
 
Boven de weborderkaart staat het opmerkingsveld getoond. In dit veld is het mogelijk om door zowel logistiek als door de 
klantenservice een opmerking te plaatsen. Dit opmerkingsveld wordt ook getoond bij het openen van de gekoppelde 
verkooporder, en eventueel later ook door het openen van de gekoppelde verkoopretourorder.  
Binnen een weborder zijn meerdere ‘soorten’ regels mogelijk. Retailium kent de volgende soorten:  

 Artikel: dit zijn alle artikelregels; 
 Verzendkosten: de verzendkosten die door de klant zijn betaald; 
 Betaalkosten: eventueel extra betaalde kosten zoals Afterpay kosten; 
 Korting: een kortingsregel die gekoppeld is aan een artikelregel, of een korting doormiddel van het inleveren van een 

waardecheque en/ofof kortingscheque; 
 Cheque: een betaling met een cadeaubon en/of tegoedbon 

 
 
Zolang er in het veld <Openstaand aantal> een ‘1’ staat, is de order nog niet volledig verwerkt.  
Weborders verzenden 
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Zoals eerder vermeld wordt er van iedere weborder een verkooporder gemaakt.  
Onder VERKOOP & MARKETING -> TRANSACTIES ->ORDERS staan alle openstaande verkooporders. Dit is de ‘to-do’ lijst. Zodra 
een order is verzonden en gefactureerd wordt deze automatisch verwijderd.  

 
 

Onder VERKOOP & MARKETING -> LIJSTEN -> VERKOOPORDERVERZAMELLIJST kan een verzamellijst afgedrukt worden om 
de openstaande orders te verzamelen.  
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Indien een verkooporder reeds op een verzamellijst is afgedrukt, wordt deze niet meer afgedrukt, tenzij op de 
verkooporderregel het vinkje ‘Afgedrukt op verzamellijst’ wordt gedeselecteerd per artikelregel.  
De verzamellijst is gesorteerd op verkoopordernummer en ziet er alsvolgt uit: 

 

 

Nadat de artikelen zijn verzameld open je de betreffende verkooporder. 
 

 
 
Op de regels staan de artikelen die besteld zijn. Automatisch wordt de kolom ‘te verzenden aantal’ gevuld. Indien er meerdere 
artikelen op een verkooporder staan, terwijl er één daarvan niet verstuurd moet worden, dan dient het aantal in het veld ‘te 
verzenden aantal’ op 0 gezet te worden. Anders wordt ook dit artikel verzonden.  
Gebruikers die met serienummers werken dienen op deze regel het serienummer in te geven. Dit is mogelijk door op de knop 
[Regel]  Artikeltraceringsregels te drukken. Daar dient het juiste serienummer ingegeven te worden. Pas als alle 
serienummers zijn ingevuld kan de order verzonden worden.  
Door op de knop [Verzenden] (shift + f11) te klikken wordt het onderstaande scherm getoond. 
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De volgende velden dienen aangevinkt te worden: 
Verzenden 
Factureren 
Afdrukken 
Tijdens het boekingsproces wordt de factuur en het retourformulier afgedrukt. De boekingsdatum is de dag waarop de omzet 
van de weborder wordt geboekt. Tevens wordt, indien er een koppeling is met een pakketdienst, een verzendetiket gemaakt.  
De verkooporder is nu verzonden en gefactureerd. De verkooporder is verwijderd en de weborder is nu volledig verzonden.  
De weborder kaart ziet er nu alsvolgt uit: 

 
 
Het veld <Volledig verwerkt> staat nu aangevinkt. De verkooporder staat op ‘0’. Tevens zijn de volgende velden gevuld.  
‘Aantal openstaand’ is nu 0, ‘Aantal verzonden’ en ‘aantal gefactureerd’ staan nu beide op 1.  
 
Via Documenthistorie aan de rechterzijde van de weborder kaart is het mogelijk om de verzending te traceren middels de 
Track&Trace code. Deze Track&Trace code wordt alleen teruggekoppeld naar Retailium als er een koppeling is met GLSUnixbox, 
Post-NL, DHL of UPS.  
Klik op Documenthistorie, selecteer de Geboekte verzending, klik op Weergeven. De geboekte verzending wordt geopend. Klik 
vervolgens op de knop [Functies]–> Zending traceren. De webpagina van de betreffende vervoerder wordt geopend. 
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5.5 Weborder annuleren 

 

Indien in een weborder een artikel staat dat achteraf toch niet op voorraad blijk te zijn, dient de weborder geannuleerd te 
worden. De klant krijgt haar geld terug.  
De order annulering (manco afhandeling) vindt plaats op de bijbehorende verkooporder.  

VERKOOP & MARKETING -> TRANSACTIES -> ORDERS 

 
 
Allereerst dient de juiste regel geselecteerd te worden. Alleen op regels van het type ‘artikel’, ‘verzendkosten’ en/of 
‘betaalkosten’ dient de orderafwijking geboekt te worden. Regels van het type ‘korting’ of ‘cheque’ hoeven niet afgeboekt te 
worden.  Vervolgens druk je op de knop [Regel]  Orderafwijking boeken. Het volgende scherm wordt geopend: 
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In de kolom ‘Te boeken aant. Orderafwijking’ dient -1 ingevuld te worden. Tevens dient er een ‘Orderafwijking redencode’ 
ingevuld te worden. Nadat beide velden zijn ingevuld, druk je op ESC. Deze stap herhaal je voor alle artikelen die niet op 
voorraad zijn. Ook de verzendkosten dienen gecrediteerd te worden indien de order volledig wordt geannuleerd.  
Door vervolgens op de knop [Functies]  Weborder manco afhandeling  Manco afhandeling / manco afhandeling en 
afdrukken te selecteren worden de regels waarop de orderafwijking is ingevoerd geannuleerd.  
Indien er gekozen wordt voor afdrukken wordt er een creditnota geprint.  
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De weborder kaart ziet er nu alsvolgt uit: 
 

 
 
Het veld <Volledig verzonden> staat nu aangevinkt. Tevens zijn de volgende velden gevuld.  
‘Openstaand aantal’ is nu 0, ‘Vooruitb. Aant. Gecredit.’ staat op 1. De vooruitbetaling is gecrediteerd. 
Indien Retailium gekoppeld is aan een Payment Service Provider wordt de weborder automatisch terugbetaald aan de klant. 
Retailium betaalt altijd eerst het oorspronkelijk betaalde bedrag terug. Daarna creeërt Retailium pas een nieuwe waardecheque 
voor het bedrag dat, gedeeltelijk, betaald is middels een waardecheque/kortingscheque/cadeaubon of tegoedbon.  
 

ADMINISTRATIE -> SCHEDULER -> TAKEN -> PSP KOPPELING  

 
In de scheduler staat een taak gedefinieerd, de ‘RetPSP Handler’, die ervoor zorgt dat de PSP status op de weborder wordt 
bijgewerkt. De weborders die verzonden zijn krijgen de PSP status ‘afgehandeld’. De weborders die terugbetaald zijn krijgen de 
PSP status ‘terugbetaald’. Als de terugbetaling niet is gelukt verandert de PSP status in ‘handmatig’. De weborder dient 
handmatig terugbetaald te worden. Daarna dient de PSP status ‘handmatig’ aangepast te worden naar ‘handmatig 
afgehandeld’. 
Op de weborder kaart onder ‘Documenthistorie’ zijn alle ‘PSP posten’ terug te vinden. Klik aan de rechterkant van de weborder 
kaart op ‘Documenthistorie’, selecteer de ‘PSP-detailpost’ en druk op ‘Weergeven’. 
In het onderstaand overzicht is zowel de eerste post, de betaling, zichtbaar als ook de terugbetaling. 
 

 
 
Indien de gebruiker werkt met de module telebankieren is het mogelijk om automatisch een SEPA bestand te genereren voor 
weborders die terug betaald dienen te worden. Op de weborder kaart dient dan de IBANrekening van de klant ingevuld te 
worden.  
Door op het pijltje te klikken naast het veld ‘Verzendadres’ wordt er een pop up getoond met vier mogelijkheden. Druk op het 
veld ‘Rekeninghouder’.  
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Vul in het veld ‘IBAN’ de bankrekening van de klant in. De financiële administratie zorgt ervoor dat de weborder terug gestort 
wordt op de bovenstaande rekening.  
De artikelen die manco zijn geboekt worden niet automatisch van de voorraad geboekt! Indien het artikel daadwerkelijk niet op 
voorraad is, dient het artikel nog afgeboekt te worden middels het artikeldagboek.  

5.6 Weborder retourneren en crediteren 

Een artikel dat retour wordt gebracht kan op twee manieren verwerkt worden, handmatig of via de handscanner.  
Handmatig 

VERKOOP & MARKETING -> TRANSACTIES -> WEBORDERS  

 
Open de desbetreffende weborder.  

 
Selecteer de juiste regel en vul in het veld ‘Aantal te retourneren’ 1 in. Herhaal deze stap als er meerdere artikelen op dezelfde 
weborder retour komen. Druk vervolgens op de knop ‘Functies  Retourorder aanmaken’. Van alle artikelen waarin het veld 
‘Aantal te retourneren’ op 1 staat wordt een retourorder aangemaakt.  
Deze retourorder wordt nu aan de rechterkant bij ‘Ordergegevens’ weergegeven. Klik hier op. De retourorder kaart wordt 
geopend. 
In het veld ‘Retourreden’ dient de reden van de webshop retour ingevuld te worden. 
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Gebruikers die met serienummers werken dienen het serienummer in te geven dat retour komt. Dit doe je door de juiste regel 
te selecteren en vervolgens op de knop ‘Regel  artikeltraceringsregels’ te drukken.  
Gebruikers die met ordercirculatie werken, dienen de vestiging aan te passen indien het artikel in een andere vestiging 
geretourneerd is dan dat het artikel is verkocht.  
Druk vervolgens op ‘Ontvangen’. Het volgende scherm wordt getoond: 
 

 

Alleen het vinkje ‘Ontvangen’ dient aan te staan. Druk vervolgens op ‘Ja’. De artikelen zijn nu op voorraad geboekt.  
Handscanner 
 
Pak de handscanner en selecteer de optie ‘Magazijnhandelingen  9 RV Ontv. Retour VKO’.  Akkoordeer de datum. 
1: Scan de barcode die op het retourformulier staat; 
2: Vul het filiaalnummer in waar het artikel ontvangen wordt; 
3: Vul de redencode in; 
4: Scan de barcode van het artikel; 
 
Herhaal deze stappen indien er meerde artikelen ontvangen worden. Het is tevens mogelijk om meerdere retouren te 
verwerken voor dat de scanner wordt uitgelezen. 
Lees de scanner uit en importeer het bestand. Na het goedkeuren van het bestand wordt direct de status op de weborder kaart 
bijgewerkt. 
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De weborder kaart ziet er nu als volgt uit: 

 

Het veld ‘openstaand aantal’ staat nu op 1 en het veld ‘aantal retour’ staat nu op 1.  
Omdat de klant de weborder gecrediteerd wil hebben, dient er een creditnota gemaakt te worden.  
Selecteer de juiste regel en vul de kolom ‘Te crediteren aantal’ in met een 1. Doe dit ook voor de verzendkosten. Klik 
vervolgens op de knop [Functies] –> Creditnota maken. 

 
Door vervolgens op de knop [Functies]  Creditnota aanmaken te drukken wordt er een creditnota aangemaakt van alle 
artikelen waar bij het veld ‘Te crediteren aantal’ 1 is.  
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Het volgende scherm wordt getoond: 

 

 

De volgende velden staan automatisch aangevinkt: 
‘Boeken’ zorgt ervoor dat de creditnota direct wordt geboekt; 
‘Afdrukken’ zorgt ervoor dat de creditnota wordt afgedrukt. 
De boekingsdatum is de dag waarop de creditnota wordt geboekt.  
De weborder kaart ziet er nu als volgt uit: 

 

Het veld ‘Volledig verwerkt’ staat nu aangevinkt. Tevens zijn de onderstaande velden gevuld.  
‘Aantal openstaand’ is nu 0, ‘Aantal gecrediteerd’ staat nu op 1.  
Indien Retailium gekoppeld is aan een Payment Service Provider wordt de weborder automatisch terugbetaald aan de klant. 
Retailium betaalt altijd eerst het oorspronkelijk betaalde bedrag terug. Daarna creeërt Retailium pas een nieuwe waardecheque 
voor het bedrag dat, gedeeltelijk, betaald is middels een waardecheque/kortingscheque/cadeaubon of tegoedbon.  

 

ADMINISTRATIE -> SCHEDULER -> TAKEN -> PSP KOPPELING  

 
In de scheduler staat een taak gedefinieerd, de ‘RetPSP Handler’, die ervoor zorgt dat de PSP status op de weborder wordt 
bijgewerkt. De weborders die verzonden zijn krijgen de PSP status ‘afgehandeld’. De weborders die terugbetaald zijn, krijgen de 
PSP status ‘terugbetaald’. Als de terugbetaling niet is gelukt verandert de PSP status in ‘handmatig’. De weborder dient 
handmatig terugbetaald te worden. Daarna dient de PSP status ‘handmatig’ aangepast te worden naar ‘handmatig 
afgehandeld’. 
Op de weborder kaart onder ‘Documenthistorie’ zijn alle ‘PSP posten’ terug te vinden. Klik aan de rechterkant van de weborder 
kaart op ‘Documenthistorie’, selecteer de ‘PSP-detailpost’ en druk op ‘Weergeven’. 
In het onderstaand overzicht is zowel de eerste post, de betaling, zichtbaar als ook de terugbetaling. 
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Indien de gebruiker werkt met de module telebankieren is het mogelijk om automatisch een SEPA bestand te genereren voor 
weborders die terug betaald dienen te worden. Op de weborder kaart dient dan de IBANrekening van de klant ingevuld te 
worden.  
Door op het pijltje te klikken naast het veld <Verzendadres> wordt er een pop up getoond met vier mogelijkheden. Druk op het 
veld <Rekeninghouder>. 
 

 

Vul in het veld <IBAN> de bankrekening van de klant in. De financiële administratie zorgt ervoor dat de weborder terug gestort 
wordt op de bovenstaande rekening.  
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5.7 Weborder retourneren en ruilen tegen een ander artikel/maat. 

Een artikel dat retour wordt gebracht kan op twee manieren verwerkt worden, handmatig of via de handscanner.  
Handmatig 

VERKOOP & MARKETING -> TRANSACTIES -> WEBORDERS  

Open de desbetreffende weborder.  
 

 

Selecteer de juiste regel en vul in het veld <Aantal te retourneren> 1 in. Herhaal deze stap als er meerdere artikelen op 
dezelfde weborder retour komen. Druk vervolgens op de knop [Functies]  Retourorder aanmaken’. Van alle artikelen waarin 
het veld <Aantal te retourneren> op 1 staat wordt een retourorder aangemaakt.  
Deze retourorder wordt nu aan de rechterkant bij ‘Ordergegevens’ weergegeven. Klik hier op. De retourorder kaart wordt 
geopend. 
 
In het veld <Retourreden> dient de reden van de webshop retour ingevuld te worden. 

 
Gebruikers die met serienummers werken dienen het serienummer in te geven dat retour komt. Dit doe je door de juiste regel 
te selecteren en vervolgens op de knop [Regel]  artikeltraceringsregels’ te drukken.  
Gebruikers die met ordercirculatie werken, dienen de vestiging aan te passen, als het artikel in een andere vestiging 
geretourneerd is dan dat het artikel is verkocht.  
Druk vervolgens op ‘Ontvangen’. Het volgende scherm wordt getoond: 
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Alleen het vinkje ‘Ontvangen’ dient aan te staan. Druk vervolgens op ‘Ja’. De artikelen zijn nu op voorraad geboekt.  
 
Handscanner 
Pak de handscanner en selecteer de optie ‘Magazijnhandelingen  9 RV Ontv. Retour VKO’.  Akkoordeer de datum. 

 Scan de barcode die op het retourformulier staat 
 Vul het filiaalnummer in waar het artikel ontvangen wordt 
 Vul de redencode in 
 Scan de barcode van het artikel 

 
Herhaal deze stappen indien er meerde artikelen ontvangen worden. Het is tevens mogelijk om meerdere retouren te 
verwerken voor dat de scanner wordt uitgelezen. 
Lees de scanner uit en importeer het bestand. Na het goedkeuren van het bestand wordt direct de status op de weborder kaart  
bijgewerkt. De weborder kaart ziet er nu als volgt uit: 

Het veld <openstaand aantal> staat nu op 1 en het veld <aantal retour> staat nu op 1. 
Om een artikel te ruilen dient het veld <aantal te ruilen> ingevuld te worden met 1. Door vervolgens op [Functies]  
Aanmaken verkooporders voor ruiling te drukken wordt er een nieuwe verkooporder aangemaakt. Via de ordergegevens aan de 
rechterkant is het mogelijk om direct naar de openstaande verkooporder te gaan. 



 

 Pagina 88 van 234 

 

 

Het is mogelijk om een variant of een compleet ander artikel te ruilen. 
 
Variant 
In het veld <Variant> dient de variant gekozen te worden die de klant wil hebben.  
Ander artikel 
Het veld <Besteld aantal> dient veranderd te worden in 0. Vervolgens is het mogelijk om het artikelnummer in het veld <Nr.> 
te wijzigen naar het artikel dat de klant wil hebben. 
Indien het juiste artikel / variant gekozen is, dient de order gecontroleerd te worden op de eenheidsprijs. Indien de nieuwe 
maat/artikel duurder is dan het vorige artikel, dan maakt het systeem een nieuwe vooruitbetalingsfactuur aan. De verkooporder 
is pas te versturen zodra de vooruitbetalingsfactuur betaald is. Indien de ruilorder goedkoper is, wordt het minbedrag 
automatisch via de Payment Service Provider terugbetaald. Indien er geen PSP koppeling is, dient het IBANrekeningnummer op 
de weborder ingevoerd te worden. De financiële administratie kan dit bedrag middels een SEPA bestand terugbetalen.  
Druk op de knop [vrijgeven] zodat het systeem de vooruitbetalingsfactuur maakt.  
De verkooporder kan nu volgens de reguliere procedure verzonden worden.  
 

5.8 Weborders verzenden met WMS 

Zoals eerder vermeld, wordt er van iedere weborder een verkooporder gemaakt.  
Onder VERKOOP & MARKETING -> TRANSACTIES ->ORDERS staan alle openstaande verkooporders. Dit is de ‘to-do’ lijst. Zodra 
een order is verzonden en gefactureerd wordt deze automatisch verwijderd. 
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Middels de functie MAGAZIJN -> TRANSACTIES ->VERZENDINGEN  moet er een nieuwe magazijn verzending worden gemaakt. 
Druk hiervoor op F3. Een nieuw nummer wordt toegekend, en de standaard vestiging wordt gekozen.  Door op de knop 
[Functies]  verk.-orders selecteren wordt er een nieuw venster geopend.  

  

 
Op het tabblad Verkoopkop is het mogelijk om de juiste verkooporders te selecteren in het veld <nr.>  
Indien er geen selectie wordt gemaakt, wordt de eerste verkooporder die nog niet in een andere magazijn verzending staat 
geselecteerd. Het is ook mogelijk om standaard in te stellen dat er automatisch een magazijnverzending wordt aangemaakt per 
expediteur, orderdatum of verzochte leverdatum. Iedere verkooporder wordt dus automatisch toegevoegd.  
 

Klik vervolgens op ‘Pick maken’. 
Onder het tabblad Opties staan een aantal instellingen: 
 
Sorteringsmethode voor activiteitsregels  dit is de sortering van het pickdocument 
Document afdrukken   deze optie drukt het pickdocument direct af 
Min. aantal documenten    minimaal aantal verkooporders op pickdocument. (0 is alles) 
Max. aantal documenten   maximaal aantal verkooporders op pickdocument (0 is alles) 
Eenheden per verkooporder:    hier kan aangegeven worden of  

 er alleen orders met een enkele artikelregel toegevoegd dienen te 
worden, met meerdere artikelregels  

 of als er gekozen wordt voor alle verkooporders geselecteerd 
worden; 

Gesloten voor nieuwe orders:   Indien dit vinkje aangezet wordt, wordt er een nieuwe magazijnverzending 

aangemaakt voor nieuwe verkooporders.  
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Het pick document is aangemaakt. Dit pick document kan middels de handscanner verwerkt worden.  

 
 
Handscanner 
Pak de handscanner en selecteer de optie ‘Magazijnhandelingen  3 PV Picken Verk.Order’.  Akkoordeer de datum. 
Scan vervolgens de barcode die op de picklijst staat 
Vul het filiaalnummer in waar het artikel ontvangen wordt 
Scan (indien met opslaglocaties wordt gewerkt) de opslaglocatie waar het artikel ligt 
Scan de barcode van het artikel 
 Scan vervolgens de barcode van de juiste verkooporder op het pickdocument 
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Herhaal stap 3 tot en met 5 indien er meerdere artikelen gepickt dienen te worden. Lees de scanner uit en importeer het 

bestand. Na het goedkeuren van het bestand wordt direct het pick document geregistreerd. 

 

De bijbehorende magazijn verzending is bijgewerkt. De status is veranderd in ‘Gedeeltelijk gepickt’. Dit komt omdat één artikel 
niet op voorraad is. De orders die volledig gepickt zijn kunnen direct verzonden worden.  
Klik op de knop [Verzenden] (of shift + f11). Het volgende scherm wordt geopend.  

  

De volgende velden dienen aangevinkt te worden: 
factureren 
Afdrukken. 
 
Tijdens het boekingsproces wordt de factuur en het retourformulier afgedrukt. De boekingsdatum is de dag waarop de omzet 
van de weborder wordt geboekt. Tevens wordt, indien er een koppeling is met een pakketdienst, een verzendetiket gemaakt.  
De regels zijn verwijderd uit de magazijnverzending, de verkooporder is nu verzonden en gefactureerd. De verkooporder is ook 
verwijderd en de weborder is nu volledig verwerkt.  
De order die niet volledig gepickt is blijft openstaan tot dat het ontbrekende artikel weer op voorraad is. Komt het artikel niet 
meer op voorraad, of dienen de andere twee artikelen toch al verstuurd te worden, kies dan voor de Functie [brondocument 
autoriseren] 
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Het veld <Pickverschillen goedgekeurd door> wordt gevuld met de gebruikersnaam. Klik op de knop [Verzenden] (of shift + 
f11) om ook deze order te verzenden, factureren en af te drukken.  
Het artikel dat niet op voorraad is kan gecrediteerd worden op de verkooporder. De magazijnverzending en magazijnpick wordt 
automatisch gesloten. Zie hoofdstuk ‘weborder annuleren’. 
 

De weborder kaart ziet er nu alsvolgt uit: 

 

Het veld <Volledig verwerkt> staat nu aangevinkt. De verkooporder staat op ‘0’. Tevens zijn de onderstaande velden gevuld.  
<Aantal openstaand> is nu 0, <Aantal verzonden> en <aantal gefactureerd> staan nu beide op 1.  
 
Via ‘Documenthistorie’ aan de rechterzijde van de weborder kaart is het mogelijk om de verzending te traceren middels de 
Track&Trace code. Deze Track&Trace code wordt alleen teruggekoppeld naar Retailium als er een koppeling is met GLSUnixbox, 
Post-NL, DHL of UPS.  
Klik op ‘Documenthistorie’, selecteer de ‘Geboekte verzending’, klik op ‘Weergeven’. De geboekte verzending wordt geopend. 
Klik vervolgens op de knop [Functies] – Zending traceren’. De webpagina van de betreffende vervoerder wordt geopend.  
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5.9 Weborder retourneren en crediteren met WMS 

Een artikel dat retour wordt gebracht dient met de handscanner ontvangen te worden. 
Handscanner 
 
Pak de handscanner en selecteer de optie ‘Magazijnhandelingen  9 RV Ontv. Retour VKO’.  Akkoordeer de datum. 

1: Scan de barcode die op het retourformulier staat; 
2: Vul het filiaalnummer in waar het artikel ontvangen wordt; 
3: Vul de redencode in; 
4: Scan de barcode van het artikel; 
 
Herhaal deze stappen indien er meerde artikelen ontvangen worden. Het is tevens mogelijk om meerdere retouren te 
verwerken voor dat de scanner wordt uitgelezen. 
Lees de scanner uit en importeer het bestand. Na het goedkeuren van het bestand wordt direct de status op de weborder kaart 
bijgewerkt.  
Indien er met opslaglocaties gewerkt wordt, wordt er direct een opslag document aangemaakt. De artikelen dienen immers nog 
in een opslaglocatie opgeslagen te worden. Het opslag document is terug te vinden onder:  
 
MAGAZIJN -> TRANSACTIES -> MAG. OPSLAG 
 

 

Dit document is middels de knop [afdrukken] te printen. Vervolgens dient dit document met de handscanner opgeslagen te 
worden.  
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Handscanner 
 
Pak de handscanner en selecteer de optie ‘Magazijnhandelingen 4 MA Oplag’.  Akkoordeer de datum. 
1; Scan de barcode die op de opslaglijst staat; 
2; Vul het filiaalnummer in waar het artikel ontvangen wordt; 
3; Scan de opslaglocatie; 
4; Scan de barcode van het artikel;. 
 
Herhaal stap 3 en 4 indien er meerdere artikelen opslagen dienen te  worden.  
Lees de scanner uit en importeer het bestand. Na het goedkeuren van het bestand wordt direct het opslagdocument 
geregistreerd.  
De weborder kaart ziet er nu als volgt uit: 

 

Het veld <openstaand aantal> staat nu op 1 en het veld <aantal retour> staat nu op 1.  
Omdat de klant de weborder gecrediteerd wil hebben, dient er een creditnota gemaakt te worden.  
 
Selecteer de juiste regel en vul de kolom “Te crediteren aantal” in met een 1. Doe dit ook voor de verzendkosten. Klik 
vervolgens op de knop [Functies] –> Creditnota maken’.  

 

Door vervolgens op de knop [Functies]  Creditnota aanmaken te drukken wordt er een creditnota aangemaakt van alle 
artikelen waar bij het veld <Te crediteren aantal> 1 is.  
Het volgende scherm wordt getoond: 
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De volgende velden staan automatisch aangevinkt: 
<Boeken> zorgt ervoor dat de creditnota direct wordt geboekt; 
<Afdrukken> zorgt ervoor dat de creditnota wordt afgedrukt. 
De boekingsdatum is de dag waarop de creditnota wordt geboekt.  
De weborder kaart ziet er nu als volgt uit: 

 

Het veld <Volledig verwerkt> staat nu aangevinkt. Tevens zijn de onderstaande velden gevuld.  
<Aantal openstaand> is nu 0, <Aantal gecrediteerd>staat nu op 1.  
Indien Retailium gekoppeld is aan een Payment Service Provider wordt de weborder automatisch terugbetaald aan de klant. 
Retailium betaalt altijd eerst het oorspronkelijk betaalde bedrag terug. Daarna creeërt Retailium pas een nieuwe waardecheque 
voor het bedrag dat, gedeeltelijk, betaald is middels een waardecheque/kortingscheque/cadeaubon of tegoedbon.  
ADMINISTRATIE -> SCHEDULER -> TAKEN -> PSP KOPPELING  
 
In de scheduler staat een taak gedefinieerd, de ‘RetPSP Handler’, die ervoor zorgt dat de PSP status op de weborder wordt 
bijgewerkt. De weborders die verzonden zijn krijgen de PSP status ‘afgehandeld’. De weborders die terugbetaald zijn, krijgen de 
PSP status ‘terugbetaald’. Als de terugbetaling niet is gelukt verandert de PSP status in ‘handmatig’. De weborder dient 
handmatig terugbetaald te worden. Daarna dient de PSP status ‘handmatig’ aangepast te worden naar ‘handmatig 
afgehandeld’. 
Op de weborder kaart onder ‘Documenthistorie’ zijn alle ‘PSP posten’ terug te vinden. Klik aan de rechterkant van de weborder 
kaart op ‘Documenthistorie’, selecteer de ‘PSP-detailpost’ en druk op ‘Weergeven’. 
In het onderstaand overzicht is zowel de eerste post, de betaling, zichtbaar als ook de terugbetaling. 
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Indien de gebruiker werkt met de module telebankieren is het mogelijk om automatisch een SEPA bestand te genereren voor 
weborders die terug betaald dienen te worden. Op de weborder kaart dient dan de IBANrekening van de klant ingevuld te 
worden.  
Door op het pijltje te klikken naast het veld <Verzendadres> wordt er een pop up getoond met vier mogelijkheden. Druk op het 
veld <Rekeninghouder>. 
 

 

Vul in het veld <IBAN> de bankrekening van de klant in. De financiële administratie zorgt ervoor dat de weborder terug gestort 
wordt op de bovenstaande rekening.  
 
Weborder retourneren en ruilen tegen een ander artikel/maat  
Een artikel dat retour wordt gebracht dient met de handscanner ontvangen te worden. 
 

Handscanner 
 
Pak de handscanner en selecteer de optie ‘Magazijnhandelingen  9 RV Ontv. Retour VKO’.  Akkoordeer de datum. 

 Scan de barcode die op het retourformulier staat 

 Vul het filiaalnummer in waar het artikel ontvangen wordt 

 Vul de redencode in 

 Scan de barcode van het artikel; 

 

Herhaal deze stappen indien er meerde artikelen ontvangen worden. Het is tevens mogelijk om meerdere retouren te 
verwerken voor dat de scanner wordt uitgelezen. 
Lees de scanner uit en importeer het bestand. Na het goedkeuren van het bestand wordt direct de status op de weborder kaart 
bijgewerkt.  
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Indien er met opslaglocaties gewerkt wordt, wordt er direct een opslag document aangemaakt. De artikelen dienen immers nog 
in een opslaglocatie opgeslagen te worden. Het opslag document is terug te vinden onder:  
 
MAGAZIJN > TRANSACTIES > MAG. OPSLAG 

 

Dit document is middels de knop ‘afdrukken’ te printen. Vervolgens dient dit document met de handscanner opgeslagen te 
worden.  
 
Handscanner 
 
Pak de handscanner en selecteer de optie ‘Magazijnhandelingen 4 MA Oplag’.  Akkoordeer de datum. 

 Scan de barcode die op de opslaglijst staat 

 Vul het filiaalnummer in waar het artikel ontvangen wordt 

 Scan de opslaglocatie 

 Scan de barcode van het artikel;. 

 

Herhaal stap 3 en 4 indien er meerdere artikelen opslagen dienen te  worden.  
Lees de scanner uit en importeer het bestand. Na het goedkeuren van het bestand wordt direct het opslagdocument 
geregistreerd.  
De weborder kaart ziet er nu als volgt uit: 

 

Het veld <openstaand aantal> staat nu op 1 en het veld ‘aantal retour’ staat nu op 1. 
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Om een artikel te ruilen dient het veld <aantal te ruilen> ingevuld te worden met 1. Door vervolgens op [Functies]  
Aanmaken verkooporders voor ruiling te drukken wordt er een nieuwe verkooporder aangemaakt. Via de ordergegevens aan de 
rechterkant is het mogelijk om direct naar de openstaande verkooporder te gaan. 
 

 

 

Het is mogelijk om een variant of een compleet ander artikel te ruilen. 
 

Variant 
In het veld <Variant> dient de variant gekozen te worden die de klant wil hebben.  
Ander artikel 
Het veld <Besteld aantal> dient veranderd te worden in 0. Vervolgens is het mogelijk om het artikelnummer in het veld <Nr.> 
te wijzigen naar het artikel dat de klant wil hebben. 
Indien het juiste artikel / variant gekozen is dient de order gecontroleerd te worden op de eenheidsprijs. Indien de nieuwe 
maat/artikel duurder is dan het vorige artikel, dan maakt het systeem een nieuwe vooruitbetalingsfactuur aan. De verkooporder 
is pas te versturen zodra de vooruitbetalingsfactuur betaald is. Indien de ruilorder goedkoper is wordt het minbedrag 
automatisch via de Payment Service Provider terugbetaald. Indien er geen PSP koppeling is, dient het IBANrekeningnummer op 
de weborder ingevoerd te worden. De financiële administratie kan dit bedrag middels een SEPA bestand terugbetalen.  
Druk op de knop ‘vrijgeven’ zodat het systeem de vooruitbetalinsfactuur maakt.  
De verkooporder kan nu volgens de reguliere procedure verzonden worden.  

5.10 Monitor openstaande verkooporders 

Via VERKOOP & MARKETING -> ANALYSE EN RAPPORTAGE -> MONITOR OPENSTAANDE VERKOOPORDERS 
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Wordt er een overzicht geladen van alle openstaande verkooorders. 

 
 

Bovenaan dit scherm kunnen een aantal filters gezet worden op bijvoorbeeld ‘extern documentnummer’ of de postcode van de 
klant. De artikelregels van de speficieke order worden getoond. Aan de rechterkant wordt de ‘brutobehoefte’ getoond. Dit is het 
aantal dat benodigd is. Daarnaast wordt de voorraad getoond. Dit is de huidige voorraadstand. Als de brutobehoefte groter is 
dan de voorraad, wordt er in de kolom “Behoefte groter dan voorraad” een vinkje getoond. Het artikel moet dus of nabesteld of 
uit een winkel komen. Als dit niet mogelijk is, dient de verkooporder gecrediteerd te worden.  
Indien het artikel al nabesteld is, wordt dit aantal getoond in de kolom “Aantal in inkooporders”. Is het artikel al door een 
bepaalde vestiging opgestuurd, dit kan de opvraagvestiging zijn, dan staat dit aangegeven in de kolom “Aantal in transit”. Het 
artikel is nu onderweg naar de locatie waar de orders verstuurd worden.  
Zodra een verkooporder verzonden en gefactureerd is, verdwijnt deze automatisch uit de monitor.   
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6 Loyaliteit 

6.1 Spaarsysteem  

 
In Retailium is het mogelijk om met een spaarsysteem te werken. Via Openstore of de webshop kan de klant aan de hand van 
zijn aankoopbedrag sparen voor punten. Na een bepaalde periode is het mogelijk om deze punten uit te keren in de vorm van 
een waardecheque of direct te betalen met spaarpunten.  
Het is mogelijk om meerdere spaarsystemen te gebruiken per filiaal. Echter is het niet mogelijk om meerdere spaarsystemen 
aan één Retail klant te koppelen. 
 

6.1.1 Instellingen loyaliteit 

 

LOYALITEIT   INSTELLINGEN  LOYALITEITSINSTELLINGEN 

 

 
 
Tabblad Algemeen 
<Teruggave bij retour> Indien dit vinkje aan staat krijgt de klant bij een retour transactie zijn ingeleverde spaarpunten terug 
op zijn klantkaart geschreven.  
 

6.1.2 Spaarsysteemakties 

 
LOYALITEIT   ALGEMENE GEGEVENS  SPAARSYSTEEMAKTIES 

 
Om gebruik te kunnen maken van campagnes is het benodigd om spaarsysteemakties aan te maken. In het onderstaand 
schema zijn een aantal akties aangemaakt die gebruikt kunnen worden. Het is vrijblijvend om meerdere akties aan te maken. 
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6.1.3 Spaarsystemen 

 
LOYALITEIT -> SPAARSYSTEMEN 

 
Via de knop [Spaarsysteem]  nieuw is het mogelijk om een nieuw spaarsysteem aan te maken.  
 
Tabblad Algemeen 
<code>   Allereerst dient er een unieke code ingevuld te worden, dit mag een willekeurig 

nummer of een omschrijving zijn.   
<omschrijving>   De omschrijving van het spaarsysteem kan afgedrukt worden op de kassabon. Het is 

dus belangrijk dat hier een duidelijke omschrijving komt te staan zo dat de klant weet 
wat er bedoeld wordt.  

 

 
 

 

<Begindatum>    De begindatum is de eerste dag waarop het spaarsysteem ingaat. 

<Einddatum>   Er kan eventueel een einddatum ingevuld worden indien het spaarsysteem een 

bepaalde periode geldig is. 

<Uitgesloten items>   Het spaarsysteem zorgt er standaard voor dat de klant over alle artikelen spaarpunten 

verdiend. Het is echter mogelijk om bepaalde artikelen, artikelgroepen of aankopen met 

een bepaalde redencode uit te sluiten van sparen. Indien het geval is wordt het vinkje 

“uitgesloten items” automatisch aangevinkt. 

<Groepering>  Via de knop [groepering] is het mogelijk om aan te geven of alle vestigingen mee doen, 

de nog te selecteren vestiging of een bepaalde vestigingsgroep. Indien er gekozen 

wordt voor vestiging of vestigingsgroep dan is het noodzakelijk om onder het tabblad 

vestiging(groep)en de vestigingen of de vestigingsgroep te selecteren. Indien er 

gekozen wordt voor “alle vestigingen” hoeft er niets ingevuld te worden. 

<Valutacode>  De valutacode dient alleen ingevuld te worden indien het spaarsysteem niet gebruikt 

wordt voor de standaard valuta Euro.  

<Telbedrag>   Het telbedrag is het bedrag waarbij Retailium, bij iedere transactie, een punt toekent. 

<Bedrag toegevoegd>  In het veld <bedrag toegevoegd> kan een waarde ingevuld worden die bij het 

aankoopbedrag fictief wordt opgeteld. 
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Stel dat het ‘Telbedrag’  €10 is. De klant krijgt bij iedere veelvoud van €10 een punt. 
Indien de klant voor €99,95 koopt krijgt de klant maar 9 spaarpunten. Om de klant 
tegemoet te komen en de klant toch 10 punten te geven is het mogelijk om €0,05 in 
het veld <Bedrag toegevoegd> te zetten. Retailium telt dan bij het eindbedrag het 
bedrag toegevoegd op.  

 
<Kortingsbedrag per 1000 punten> Het veld <Kortingsbedrag per 10000 punten> dient alleen ingevuld te worden als er 

gebruik wordt gemaakt van het ‘betalen met spaarpunten’. Dit wil dus zeggen dat de 
klant direct bij de eerste volgende aankoop zijn punten kan besteden. De verrekening 
vindt plaats middels Openstore. In dit veld dient de waarde van 1 spaarpunt ingegeven 
te worden. <inwissel vanaf>  Dit veld dient ingevuld te worden als de spaarpunten pas 
vanaf een bepaalde datum ingeleverd mogen worden.  

<Inwissel tot> In dit veld dient een eventuele einddatum ingegeven te worden tot wanneer de klant 
zijn punten mag inleveren. 

<Kortingschequecode>  Dit is de kortingschequecode die gebruikt wordt voor het aanmaken van de 
waardecheques.  

 
Tabblad Uitgesloten items 
 

 
 
Het is mogelijk om bepaalde artikelen, artikelgroepen of redencodes uit te sluiten van het spaarsysteem, de klant spaart dus 
niet over deze vooraf gedefinieerde artikelen.  
 
In het veld <Soort> dient aangegeven te worden of het een artikel of artikelgroep betreft. Indien er gekozen wordt voor artikel 
dient in het veld <artikelnr.> Het betreffende artikelnummer ingegeven te worden. Het is tevens mogelijk om per Serie af te 
prijzen. Indien een complete artikelgroep uitgesloten dient te worden, dient de soort ‘Artikelgroep’ te zijn. In het veld 
<Artikelstructuur> dient dan de artikelstructuurcode ingevoerd te worden. Mocht er gekozen worden om een bepaalde 
kortingscode uit te sluiten, dus bijvoorbeeld artikelen die in de sale zijn, dan dient de soort ‘Artikelgroep’ te zijn en dient alleen 
het veld <Kortingscode> gevuld te worden.  
Middels de knop [Artikelen selecteren]  is het mogelijk om een bepaalde selectie te maken.  
 
Tabblad Campagne 
Een campagne is een extra stimulans voor klanten om in een bepaalde tijd extra spaarpunten te verdienen. Er kunnen 
meerdere campagnes gekoppeld worden aan een lopend spaarsysteem. Door rechtsonder op [campagne maken] te klikken 
wordt de campagne kaart geopend.  
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Tabblad Algemeen 
 

 
 
Retailium genereert zelf de nummerreeks voor de campagnes. In de omschrijving kan een kenmerk van de campagne ingevuld 
worden.  
 
<Begindatum>    De begindatum is de eerste dag waarop de campagne ingaat. 
<Einddatum>   Er kan eventueel een einddatum ingevuld worden indien de campagne een bepaalde 

periode geldig is. 
<Groepering>  Via de knop [groepering] is het mogelijk om aan te geven of alle vestigingen mee doen, 

de nog te selecteren vestiging of een bepaalde vestigingsgroep. Indien er gekozen 
wordt voor vestiging of vestigingsgroep dan is het noodzakelijk om onder het tabblad 
vestiging(groep)en de vestigingen of de vestigingsgroep te selecteren. Indien er 
gekozen wordt voor “alle vestigingen” hoeft er niets ingevuld te worden. 
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Tabblad Items 
De campagne zorgt ervoor dat de klant over bepaalde artikelen extra spaarpunten kan verdienen. Onder het tabblad Items kan  
gekozen worden om over een bepaald artikel of over een complete artikelgroep extra te sparen. 
In het veld <Soort> dient aangegeven te worden of het een artikel of artikelgroep betreft. Indien er gekozen wordt voor artikel 
dient in het veld <artikelnr.> het betreffende artikelnummer ingegeven te worden. Indien er over een complete artikelgroep 
extra gespaard kan worden, dan dient de soort ‘Artikelgroep’ te zijn. In het veld <Artikelstructuur> dient dan de 
artikelstructuurcode ingevoerd te worden.  

 

 

De daadwerkelijk aktie dient in het veld <Aktie> geselecteerd te worden. Het is tevens mogelijk om de artikelen te selecteren 
middels de knop [Artikelen selecteren] en om vervolgens akties toe te passen middels de knop [Aktie toepassen].  
 
Onder het tabblad Uitgesloten items is het mogelijk om juist artikelen, artikelgroepen of artikelen die met een bepaalde reden 
worden gekocht uit te sluiten van de campagne.  
 
Pas bij het vrijgeven van de campagne en het spaarsysteem wordt deze doorgestuurd naar Openstore.  

6.1.4 Spaarsysteemdagboek 

 
LOYALITEIT  TRANSACTIES  SPAARSYSTEEMDAGBOEK 

  

 

Middels het spaarsysteemdagboek is het mogelijk om handmatig spaarpunten te corrigeren. In het veld <Boekingssoort> dient 
gekozen te worden of het een positieve bijstelling of een negatieve bijstelling is. Er zijn meerdere boekingssoorten die gekozen 
kunnen worden. In het veld <Retailklantnr.> dient het nummer ingevuld te worden. In het veld <aantal> dient het aantal 
spaarpunten ingevuld te worden.  
Door op de knop [Boeken]  Boeken te drukken worden de spaarpunten gecorrigeerd. 
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Middels de knop [Functies]  regels maken is het mogelijk om meerdere Retailklanten te selecteren en daar direct de juiste 
boekingssoort te selecteren om een veelvoud van correcties plaats te laten vinden.  Middels aantalsoort <Handmatig> kan de 
gebruiker zelf een waarde ingeven. Middels aantalsoort <Puntenstand> wordt de totale puntenstand positief of negatief 
gecorrigeerd. 

  
 
Een spaarsysteem kan toegepast worden op reeds bestaande Retailklantkaarten of bij het starten met klantkaarten. Met behilp 
van het onderstaande rapport is het mogelijk om Retailklantenkaarten te koppelen aan een (nieuw) spaarsysteem.  
 

6.1.5 Losse retailklantkaarten koppelen 

 
LOYALITEIT -> FUNCTIES -> RETAILKLANTEN -> LOSSE RETAILKLANTKAARTEN KOPPELEN 
 

 

 

Tabblad Retail Klantkaart 
Op het eerste tabblad van het getoonde scherm kunt u een selectie ingeven van de niet gekoppelde Retailklantkaarten. U kunt 
gebruik maken van het veld <Nr>. Hier vult u alleen de niet gekoppelde Retailklantkaartnummers in.  
 
Tabblad Opties 
Hier dient het betreffende spaarsysteem geselecteerd te worden. 
 
Door op [OK] te klikken koppelt Retailium de niet gekoppelde Retailklantkaarten aan het desbetreffende spaarsysteem. 
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6.1.6 Retail klantkaarten laten vervallen 

 

LOYALITEIT  FUNCTIES  RETAIL KLANTKAARTEN LATEN VERVALLEN 

 

 

Middels deze functie is het mogelijk om Retailklantkaarten te laten vervallen. Vervallen betekent dat de klantkaarten niet meer 
geldig zijn om op te verkopen.  
 
Tabblad Retail Klantkaart 
Op dit tabblad dient de selectie gemaakt te worden van de Retailklantkaarten die vervallen moeten worden. 
 
Tabblad Opties 
Het vinkje Boeken dient aangevinkt te worden om de functie daadwerkelijk uit te voeren. Door op [Afdrukken] of [Voorbeeld]  
te drukken worden de functie uitgevoerd. 

 

 
 

6.2 Retailklantenbeheer 

 
Retailklanten zijn klanten die zichtbaar zijn in Openstore en die kenbaar zijn op de webshop. Iedere retailklant zit gekoppeld 
aan een Retailklantkaart. Alle aankopen middels Openstore of de webshop worden op deze Retailklantkaart geregistreerd.  
 
Vanaf Retailium 2.70 is het mogelijk om klantkaarten te reserveren voor een specifieke winkel, zo dat de kassiere de vrije 
klantkaart kiest. Het is echter ook mogelijk dat Openstore het eerst vrije nummer kiest. De keuze dient vooraf gemaakt te 
worden. 
 

LOYALITEIT -> FUNCTIES -> RETAILKLANTEN -> RETAILKLANTKAARTEN MAKEN 

 
Voor het aanmaken van Retailklantkaarten is het noodzakelijk, als u gebruikt maakt van een spaarsysteem, de 
Retailklantkaarten te koppelen aan het spaarsysteem.  
 <Spaarsysteem> In dit veld geeft u het desbetreffende spaarsysteem op.  
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<Nr-reeks> in dit veld geeft u aan welke nummerreeks u wilt gebruiken. Deze wordt standaard gevuld.  
Als u het beginnummer wilt aanpassen dan moet dit rechtstreeks in de nummerreeks gebeuren. 
In het veld  <Aantal> vult u in hoeveel Retailklantkaarten aangemaakt moeten worden.  
 
Door op de knop [Afdrukken] of [voorbeeld] te drukken worden de Retailklantkaarten aangemaakt. Deze moet u echter nog 
activeren. 
 

6.2.1 Activeren retailklanten 

 
De aangemaakte Retailklantkaarten dienen geactiveerd te worden, zodat ze naar de kassa worden verstuurd. Indien deze 
functie niet gebruikt wordt, worden de klantkaarten ook niet zichtbaar in Openstore of op de webshop. 
 

LOYALITEIT -> FUNCTIES -> RETAILKLANTEN -> RETAILKLANTKAARTEN ACTIVEREN 

 
De zojuist aangemaakte Retailklantkaarten moeten geactiveerd worden voordat ze naar de kassa worden verstuurd. Onder het 
tabblad Retailklantkaart kunt u aangeven welke Retailklantkaarten u wilt activeren.  

 

 
 
Tabblad Opties  
 
Hier dient aangegeven te worden of de betreffende klantkaarten voor een vestiging of voor een webshop zijn. Door op [OK] te 
klikken worden de Retailklantkaarten geactiveerd, en ’s nachts in de export naar Openstore of de webshop gestuurd. 
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VERKOOP & MARKETING -> RETAILKLANTEN 
 

 

Door in het menu de Retailklanten te openen wordt er allereerst een lijst getoond met alle Retailklanten die bekend zijn in 
Retailium. Retailklantkaarten die eerder zijn aangemaakt worden pas zichtbaar als de eerste aankoop op het klantnummer heeft 
plaatsgevonden, of na dat de klant handmatig is toegevoegd via de wizard.  
 
Knop [Wizard] 
 
Door linksonder het vinkje ‘Doorgaan’ aan te vinken, blijft de wizard openstaan om zo snel meerdere nieuwe Retailklanten in te 
voeren.  

 
 
<Retail klantkaartnr>   Selecteer het betreffende Retailklantkaartnummer.  
<Vestigings code>    Selecteer de vestiging waarin de klant zicht heeft ingeschreven. 
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Voer daarna de NAW gegevens in en druk op volgende. 
 

 

<Mailing blokkeren Redencode> Indien de retailklant geen mail wil ontvangen, dient hier de redencode ingevuld te 
worden.  

 

 
 
Het is mogelijk om aan een klantkaartnummer meerdere gezinsleden te koppelen. Alle aankopen worden dan op een 
Retailklantkaart gekoppeld. Druk vervolgens op [Voltooien] de klant is aangemaakt.  
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De klant is nu zichtbaar in het retailklant overzicht. Door op de knop [kaart tonen] te drukken wordt de zojuist aangemaakte 
klantkaart getoond.  

 
 
Tabblad Algemeen 
<Naam details / Adres>    Aanpassen van de NAW gegevens. 
<Nr. Primair contact>   Van iedere leverancier, retailklant, klant, gezinslid en bankrekening wordt een 

contactpersoon gemaakt. Het primaire contact is gekoppeld aan de Retailklantkaart.  
<POS-opmerkingen>   Door op het potlood te drukken wordt een tekstscherm geopend waarin een opmerking 

geplaatst kan worden. Deze opmerking wordt in Openstore bij de klantgegevens 
getoond. 

<POS-attentiemeldingen>  Door op het potlood te drukken wordt een tekstscherm geopend waarin een opmerking 
geplaatst kan worden. Deze opmerking wordt in Openstore na het selecteren van de 
klant zichtbaar. 

<Vestiging>    Eerste aankoopvestiging / vestiging waar de klant zicht heeft ingeschreven. 
<Personeel>   Indien de retailklant een personeelslid is, kan dit vinkje aangezet worden. Hierna is het 

mogelijk om een filter te plaatsen op alleen personeelsleden. 
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Tabblad Communicatie 
 

 
 
<E-mail opzettelijk leeg>  Indien de klant geen e-mail wil ontvangen, is het mogelijk om dit veld aan te zetten. In 

de Openstore instellingen is het namelijk mogelijk om af te dwingen dat Openstore naar 
het e-mail adres vraagt als dit veld leeg is. 

<Kassabonnen e-mailen>   Indien de klant zijn kassabon gemaild wil hebben, dient deze optie aangevinkt te 
worden. 

<Blokredencode>    Selecteer hier de redencode voor het uitsluiten van klanten in een mailinggroep. 
<Blockmailing>   Indien een redencode geselecteerd is in het veld [blokredencode] dan wordt het vinkje 

automatisch aangevinkt.  
 

Tabblad Sociale media 

 
 
Social media accounts kunnen hier direct ingevuld worden. Door op het logo van het betreffende medium te klikken wordt de 
webpagina geopend.  
 
Aan de rechterkant staan de retailklantgegevens. Door op de betreffende hyperlink te klikken navigeert Retailium naar de 
openstaande documenten.  
 
Onderaan de Retailklantkaart staan 

 De klantkaarten van de betreffende retailklant 
 De gezinsleden die gekoppeld zijn aan een en dezelfde retailklant 
 De waardecheques die de retailklant heeft 
 De mailinggroepen waarin de retailklant is geselecteerd 
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6.2.2 Anonimiseren 

 

Middels de knop [Functies]  Anonimiseren is het mogelijk om een klant anoniem te maken. 
  

 
 
Tabblad Retailklant 
Selecteer hier de Retailklanten die geanonimiseerd dienen te worden. 
 
Tabblad Opties 
Selecteer de reden waarom deze klant(en) geanonimiseerd worden.  
 
De klant is nu geanonimiseerd. De NAW gegevens zijn veranderd in GEANONIMISEERD. Ook wordt de klant niet meer 
standaard getoond in het retailklantoverzicht. Door het vinkje ‘Inclusief geanonimiseerd’ aan te vinken wordt de klant weer 
zichtbaar. De klantkaart met daarop de geschiedenis blijft dus bestaan. 
 

6.2.3 Samenvoegen 

 

Middels de knop [Functies]  Samenvoegen  is het mogelijk om twee klanten samen te voegen.  
 

 
 
Aan de linkerkant staan de gegevens van de retailklant (oud). Selecteer aan de rechterkant de retailklant die samengevoegd 
moet worden met de retailklant oud.  
<Persoonsgegevens>   Selecteer deze optie aan indien de persoonsgegevens van retailklant oud overgenomen 

moet worden.  
<Retail klant (oud) verwijderd>  Selecteer deze optie indien het klantnummer verwijderd moet worden. De klantkaart 

wordt verplaatst naar de retailklant (nieuw). 
<Blokredencode>  Indien retailklant (oud) moet blijven bestaan, dan is het mogelijk om deze uit te sluiten 

van mailinggroepen. Selecteer hiervoor een blokredencode.  
 
Druk vervolgens op [Samenvoegen]. 
Indien retailklant (oud) en retailklant (nieuw) verkeerd omstaan, dan is het mogelijk om op de knop [wisselen] te drukken. De 
gegevens worden omgedraaid.  
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6.3 Mailinggroepen 

 

VERKOOP & MARKETING -> ALGEMENE GEGEVENS - > MAILINGGROEPEN 
 

Een mailinggroep wordt gebruikt om Retailklanten te selecteren voor een mailing. Allereerst dient een unieke code met een 
omschrijving aangemaakt te worden.  

 
 
Druk vervolgens op de knop [Mailinggroep]  Contacten.  

 
 

De mailingroep kan nu gevuld gaan worden met Retailklanten. Middels de knop [Functies]  contacten op basis van 
verkoophistorie / kassatransacties / Retailklanten kunnen contacten toegevoegd worden. Omdat een Retail klant meerdere 
contacten kan hebben, (gezinsleden) wordt de mailinggroep gebaseerd op basis van de contacten.  
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<Contacten op basis van verkoophistorie> Retailium selecteert de contacten aan de hand van de verkoopposten. Dus 

zowel de conversie verkopen, webshop verkopen en kassaverkopen worden 

meegenomen.  

<Contacten op basis van kassatransacties> Retailium selecteert de contacten alleen op basis van de geboekte 

kassatransacties.  

<Contacten op basis van Retailklanten>  Retailium selecteert de contacten alleen op basis van de kenmerken op de 

Retailklantkaart.  

In het onderstaand voorbeeld is gekozen voor contacten op basis van verkoophistorie: 
 

 
 
Tabblad Verkoophistorie 
Het is mogelijk om meerdere filters te zetten op een of meerdere tabbladen. In het bovenstaande voorbeeld worden alleen 
contacten geselecteerd die in de webshop Denham gekocht hebben tussen 01-01-2015 en 30-06-2015. In het onderstaande 
scherm is het resultaat dat een klant aan de bovenstaande selectie heeft voldaan.  
 
Middels de knop [Contacten exporteren] is het mogelijk om een .txt bestand te creëren.   
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Selecteer het pad waar het bestand opgeslagen dient te worden en druk op [OK]. Het bestand wordt gecreëerd. Het is tevens 
mogelijk om het bestand via EDI te verzenden. Hierdoor wordt het bestand als een .xml aangeleverd. Het voordeel hier van is 
het mee exporteren van de verkoopwaarde van de betreffende klant in de geselecteerde periode.  
Hiervoor dienen extra instellingen ingesteld te worden.  
 
 

 
 
Alle geblokkeerde klanten worden standaard niet geëexporteerd. Indien dit wel noodzakelijk is dient het vinkje ‘Geblokkeerde 
klanten exporteren’ aangezet te worden.  
 
Mailinggroepen combineren 
Het is mogelijk om mailingroepen te combineren.  Hierdoor is het mogelijk om bepaalde Retailklanten te selecteren die of in een 
mailingroep zitten en niet in een ander. Of die in beide mailinggroepen moet zitten.  
 
Voorbeeld: Klanten selecteren die zowel in 2014 als in 2015 iets gekocht hebben.  
Maak een unieke mailinggroep aan  met alleen Retailklanten die iets gekocht hebben in 2014 <boekingsdatum> 01-01-
2014..31-12-2014.  Maak een tweede mailinggroep aan met alleen Retailklanten die iets gekocht hebben in 2015. 
<boekingsdatum> 01-01-2015..31-12-2015. 
 
Vervolgens dient er een derde mailinggroep aangemaakt te worden waarin je beide mailinggroepen combineert. Druk op de 
knop [functies]  mailinggroepen combineren.  
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Vink vervolgens de twee mailingroepen aan. Dus ‘Or’ 2014 ‘And in’ 2015. Retailium haalt nu uit beide mailinggroepen de klanten 
op die in beide mailinggroepen voorkomen.   
 
 

 
 

6.4 Waardecheques  

Het uitkeren van spaarpunten en het aanmaken van  waardecheques bestaat uit een aantal stappen: 
 

 Berekenen waardecheque bedragen 

 Afdrukken waardecheques 

 Uitgeven waardecheques 

 
LOYALITEIT -> FUNCTIES ->  SPAARPUNTEN UITKEREN   
 
Middels deze functie kunnen de waardecheques voor Retailklanten worden aangemaakt. 
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Tabblad Opties 

<Min. aantal spaarpunten>  Het minimum aantal spaarpunten bepaalt de ondergrens voor de uitkering van een

    Cheque. 

 

<Uitkeren per>   Standaard staat de uit te keren hoeveelheid op 1 zodat een uitkeerwaarde per punt kan

    worden ingegeven. 

 

<Waarde per 1 spaarpunt(en)> Hier vul je de waarde van 1 spaarpunt in.  

 

<Meerdere cadeaubonnen>  Indien dit veld wordt aangevinkt worden er meerdere waardecheques aangemaakt met  

    de waarde uit het veld [waarde per 1 spaarpunt].   

 

<Boekingsdatum>   Dit is de dag waarop de spaarpunten worden geboekt. 

 

<Documentnummer>  Geef een documentnummer in voor de boeking van de spaarpunten. Het 

    documentnummer wordt in de spaarpuntposten bewaard. 

 

<Boeken>   Door dit vinkje aan te zetten worden de spaarpunten daadwerkelijk afgeboekt en de

    waardecheques aangemaakt. Door het vinkje uit te laten is het mogelijk om eerst een

    voorbeeld op te roepen van de aan te maken waardecheques.  

 

<Nr. reeks>   In dit veld staat de nummerreeks van de waardecheques.  

 

<Omschrijving>    In dit veld dient een omschrijving ingevuld te worden van de waardecheques.  Deze

    omschrijving is later terug te vinden bij de aangemaakte waardecheques. 

 

Door op voorbeeld te drukken en het vinkje boeken uit te laten wordt het onderstaande voorbeeld getoond. 
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Indien de uitkering juist is kan het vinkje Boeken aangezet worden. 
Kies daarna opnieuw voor de knop [Voorbeeld] om de boeking (punten mindering) uit te voeren. 

 
LOYALITEIT -> FUNCTIES ->  WAARDECHEQUES AFDRUKKEN  

 
De waardecheques zijn zojuist aangemaakt en dienen nu de status afgedrukt te krijgen. Het is mogelijk om alleen de status op 
afgedrukt te zetten, middels de functie [Waardecheques afdrukken]. Het is echter ook mogelijk om een CSV bestand te creëren 
met daarin de zojuist aangemaakte waardecheques. Zie de volgende functie. 
 
tabblad Waardecheque  
In dit veld kan desgewenst een selectie worden gemaakt van de af te drukken waardecheques. Door op [Afdrukken] te drukken 
wordt de status aangepast naar ‘afgedrukt’.  

 
 
LOYALITEIT -> FUNCTIES ->  WAARDECHEQUES EXPORTEREN CSV  

 

 
 
tabblad Waardecheque  
In dit veld kan desgewenst een selectie worden gemaakt van de af te drukken waardecheques.  
 
Tabblad Opties 
Selecteer hier de map waarin het CSV bestand opgeslagen dient te worden. Door op [OK]  te drukken wordt het bestand 
aangemaakt en krijgt de waardecheque de status afgedrukt. 
 
LOYALITEIT -> FUNCTIES ->  WAARDECHEQUES UITGEVEN 
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De laatste stap die uitgevoerd moet worden, is de zojuist afgedrukte waardecheques uit te geven. Pas als de waardecheques 
deze status hebben, worden de waardecheques naar Openstore gestuurd.  
 
Tabblad Waardecheque 
Geef hier de waardecheques aan die uitgegeven dienen te worden. Door op [OK] te drukken worden de waardecheques 
uitgegeven. 
 

LOYALITEIT -> WAARDECHEQUES 

 

 
 
De aangemaakte waardecheques zijn hier terug te vinden. Hier wordt de status van de waardecheque bijgehouden.  
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LOYALITEIT -> FUNCTIES -> WAARDECHEQUES LATEN VERVALLEN 

 

 

 

Tabblad Waardecheques 
Het is mogelijk om een selectie van waardecheques te laten vervallen. De selectie dient op dit tabblad ingegeven te worden.  
 
Tabblad Opties 
 

<Boekingsdatum>    Dag van de boeking. 

<Documentnummer>   Omschrijving van de boeking. 

<Boeken>    Dit vinkje dient aangezet te worden om de waardecheques definitief te laten vervallen.  

 

 
Kortingscheques 

LOYALITEIT -> FUNCTIES -> KORTINGSCHEQUES MAKEN 

 
Het is mogelijk om voor bepaalde Retailklanten een kortingscheque te maken. Deze kortingscheque is een unieke 
kortingscheque die maar eenmalig ingenomen kan worden. 
 
Tabblad Retailklant 
Op het tabblad Retailklant kan ook een eerder aangemaakte mailinggroep geselecteerd worden. De klanten die in de 
betreffende mailinggroep zitten krijgen allemaal een unieke kortingscheque.  
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Tabblad Opties 

 

<Chequecode>    Hier dient de betreffende kortingschequecode ingegeven te worden. 
<Waarde>    De waarde van de kortingscheque. 
<Omschrijving>    Omschrijving van de kortingscheque. Deze omschrijving is later terug te vinden bij de
     aangemaakte kortingscheques. 
 
Door op [OK]  te drukken worden de kortingscheques aangemaakt. De zojuist aangemaakte kortingscheques zijn terug te 
vinden onder LOYALITEIT  WAARDECHEQUES. 
Na dat de kortingscheques zijn aangemaakt dienen ook deze allereerst afgedrukt en vervolgens uit gegeven te worden. Dus 
dezelfde functies dienen uitgevoerd te worden als bij het afdrukken en uitgeven van de waardecheques van het type loyaliteit.  
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6.5 Kortingscheques 

LOYALITEIT -> FUNCTIES -> KORTINGSCHEQUES MAKEN 

 

 
 
Het is mogelijk om voor bepaalde Retailklanten een kortingscheque te maken. Deze kortingscheque is een unieke cheque die 
maar eenmalig ingenomen kan worden.  
 
Tabblad Retailklant 
Op dit tabblad dient een selectie gemaakt te worden voor de Retailklanten die een kortingscheque krijgen. 
 
Tabblad Opties 
<Nr.-reeks>  Hier dient de nummerreeks ingegeven te worden. In het bovenstaand voorbeeld wordt 

dezelfde nummerreeks gebruikt als bij de waardecheques. 
 
<Waarde>   De waarde van de kortingscheque. 
 
<Omschrijving>  Omschrijving van de kortingscheque. Deze omschrijving is later terug te vinden bij de 

aangemaakte waardecheques.  
 
<Geldig vanaf>  Hier kan eventueel een datum ingegeven worden vanaf wanneer de kortingscheques 

geldig zijn. 
 
<Vervaldatum>  Hier kan eventueel een datum ingegeven worden tot wanneer de kortingscheques 

geldig zijn. 
 

<Valutasoort>   Dit veld moet leeg zijn. 
 
<Overdraagbaar>  Indien dit veld wordt aangevinkt is het mogelijk dat een andere Retail klant, dan aan de 

uitgegeven Retail klant, de kortingscheque mag inleveren.  
 
<Gedeeltelijk  
inwisselbaar>  Indien dit veld wordt aangevinkt is het voor de Retail klant mogelijk om de 

kortingscheque in gedeeltes in te wisselen. 
 
Door op [OK]  te drukken worden de kortingscheques aangemaakt. 
 
De zojuist aangemaakte kortingscheques zijn terug te vinden onder LOYALITEIT -> WAARDECHEQUES. 
 
Nadat de kortingscheques zijn aangemaakt dienen ook deze allereerst afgedrukt en vervolgens uit gegeven te worden. Dus 
dezelfde functies dienen uitgevoerd te worden als bij het afdrukken en uitgeven van de waardecheques. 
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7 Inkoop 

7.1 Instellingen inkoop 

 
INKOOP -> INSTELLINGEN  -> INKOOPINSTELLINGEN 
 

 
 
Onder de inkoopinstellingen worden een aantal keuzes gemaakt met betrekking tot de inkooporders.  

 Het is mogelijk om op de inkooporder per artikel één regel te laten weergeven, dan moet de instelling varianten 

verdichten op artikel staan.  

 Wanneer per kleur aantallen zichtbaar moeten zijn dan moet de instelling <varianten verdichten> op serie staan. 

Voorbeeld van een regel per artikel: onder kunt u de gekozen series terugvinden.  
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Voorbeeld van een regel per serie:  
 

 
 
 

Tabblad Algemeen: 
<Korting boeken>   Hier kan het soort inkoopkorting worden opgegeven dat door Retailium apart wordt 

geboekt. 
Geen: Kortingen worden niet afzonderlijk geboekt. In plaats daarvan wordt de korting 
in mindering gebracht voordat de boeking wordt uitgevoerd.  
Factuurkorting: De factuurkorting en het factuur bedrag worden tegelijkertijd geboekt. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de regelkortingsrekening die opgegeven is in het 
veld Inkoop-regelkortingsrekening. 
Regelkorting: Regelkorting en het factuurbedrag worden tegelijkertijd geboekt. Daarbij 
wordt gebruikgemaakt van de regelkortingsrekening die opgegeven is in het veld 
Inkoop-regelkortingsrekening.  
Alle: Factuur en regelkorting worden tegelijkertijd met de factuur geboekt. Door 
Retailium wordt het nummer van de factuurkortingsrekening gebruikt dat ingevoerd is 
in het veld Inkoop-factuurkortingsrekening en het nummer van de 
regelkortingsrekening. 

 
<Ontvangst bij factuur>:  Bij het aanvinken van dit selectievakje wordt er bij het boeken van de factuur 

automatisch een geboekte ontvangst en een geboekte factuur gemaakt. 
 
<Retourzending op creditnota>: Bij het aanvinken van dit selectievakje wordt er bij het boeken van een creditnota 

automatisch een geboekte retourverzending en een geboekte inkoopcreditnota 
gemaakt. 

 
<Factuurafronding>:  Bij het aanvinken van dit selectievakje worden bedragen op inkoopfacturen automatisch 

afgerond. De afrondingsregels kunnen gedefinieerd worden in de velden 
factuurafronding-precisie en factuurafronding-methode. 

 
<Externe documentnr.  
Verplicht>:  Bij het aanvinken van deze optie is het verplicht om het externe documentnummer op 

te geven in het veld factuurnr. Leverancier of creditnotanr. Leverancier op de 
inkoopkop. Dit geldt ook in het veld extern documentnr. op een dagboekregel, waarbij 
factuur, credinota of rentefactuur in het veld documentsoort staat en leverancier in het 
veld. 

 
<BTW-verschil toestaan>:  Bij het activeren van dit veld kan het BTW verschil geboekt worden. 
 
<Inkooporder historie>:  Bij het activeren van dit selectievakje blijft de historie van de inkooporder behouden. 

Wanneer een inkooporder volledig geboekt is blijft de inkooporder bestaan. 
 
<Leverdatum controleren>: Bij het activeren van dit selectie vakje vindt er een controle plaats op de leverdatum 

tijdens het boeken van de inkooporder. 
 
<Minimum winst %>:  Bij het ingeven van een minimum winst percentage wordt er een controle gedaan op de 

winst marge bij de inkoop van artikelen. 
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<Varianten verdichten>:  Er kan een keuze gemaakt worden tussen twee verschillende opties; artikel of Series.  
Artikel: Regels op bijvoorbeeld een inkooporder worden op artikelnummer niveau 
ingegeven. 
Series: Regels op bijvoorbeeld een inkooporder worden op serie niveau ingegeven. 
Wanneer een artikel meerdere series heeft zal per serie een regel getoond worden. 

 
<Extra labels %>:  Bij het ingeven van een extra label percentage zullen er extra labels worden 

aangemaakt en afgedrukt. 
 
<% volledig ontvangen>:  Bij het ingeven van een percentage wordt een orderregel niet als volledig ontvangen 

gezien wanneer deze onder het percentage zit wat ingevuld is bij deze optie. 
 
<Totale op inkoopfactuur/ 
CR-nota weergeven>:  Bij het aanvinken van dit veld worden de totalen weergegeven op inkoopfacturen en 

creditnota`s. 
 
<Totaalbedragen documenten 
controleren>:  Bij het aanvinken van dit veld, wordt een controle gedaan tussen het totaal van de 

header en de totalen van de inkooporderregels. 
 
<Statistiek inkoopfacturen 
tonen>:  Bij het aanvinken van dit veld wordt bij het boeken van een inkoopfactuur eerst het 

statistiek getoond voordat er geboekt wordt ter controle. 
 
<Raamcontractopm. naar order>: Bij het aanvinken van dit veld worden de opmerkingen automatisch gekopieerd naar de 

inkooporders welke worden aangemaakt. 
 
<Orderopm. naar factuur>: Bij het aanvinken van dit veld worden de opmerkingen automatisch gekopieerd naar de 

factuur. 
 
<Orderopm. naar ontvangst>: Bij het aanvinken van dit veld worden de opmerkingen automatisch gekopieerd naar de 

ontvangst. 
 
<Retourorderopm. Naar 
creditnota>:  Bij het aanvinken van dit veld worden de opmerkingen automatisch gekopieerd naar de 

creditnota. 
 
<Retourorderopm. Naar 
retourlev.>:  Bij het aanvinken van dit veld worden de opmerkingen automatisch gekopieerd naar de 

retourlev. 
 
<Precieze kostenvereff.  
verplicht>:  Bij het aanvinken van dit selectievakje mag er geen retourtransactie worden geboekt, 

tenzij het veld Vereffeningsnr. Artikelpost op de inkooporder regel een post bevat. Deze 
functie wordt gebruikt wanneer een bedrijf een precieze kostenvereffening wil 
toepassen met betrekking tot geretourneerde inkopen. 

 
<Vooruitbetaling contro- 
leren bij boeken>:  Bij het aanvinken van dit veld wordt een waarschuwingsbericht weergegeven wanneer 

een order met een niet-betaald vooruitbetalingsbedrag verzonden of gefactureerd 
wordt. 

 
<Offertes en orders 
archiveren>:  Schakel dit selectievakje in als de documenten automatisch gearchiveerd moeten 

worden. 
 
<Std. Orderboekings 
datum>: Bij deze optie kan aangegeven worden welke datum standaard getoond moet worden.  

Werkdatum: De huidige werkdatum wordt standaard gevuld voor de boekingsdatum.  
Geen datum: De boekingsdatum moet handmatig gevuld worden. 

 
<Standaardaantal voor 
verzending/ontvangst>:  Wanneer er gekozen wordt voor de optie rest worden de openstaande  

   aantallen gevuld in de te ontvangen aantallen. Wanneer er gekozen wordt  
    voor blanco zullen de aantallen leeg worden gelaten in de te ontvangen  
    aantallen kolom. 
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<Melding geboekt 
factuurnummer tonen>:  Na het boeken van een factuur wordt in een scherm het geboekte factuurnummer 

getoond. 
 
<Altijd raamcontract  
relatie bijwerken>:  Schakel dit selectievakje in wanneer wijzigingen op de inkooporder doorgevoerd 

moeten worden op het raamcontract. 
 
<Alleen inkoopregels met 
aantallen boeken>:  Schakel dit selectievakje in als er alleen aantallen geboekt moeten worden waar de te 

ontvangen kolom gevuld is. 
 
<Artikel overzichtsoort>:  Wanneer hier gekozen wordt voor artikel worden alle artikelen getoond van de 

standaard leverancier bij het openen in de inkooporder regel. Wanneer hier gekozen 
wordt voor Artikelleverancier worden alle artikelen getoond waar de leverancier aan 
gekoppeld is. 

 
<Te ontv. Ink.orderregels 
boekingssoort>:  Bij het boeken van de te ontvangen inkooporderregels wordt een scherm getoond 

waarbij verschillende opties kunnen worden aangegeven. 
Ontvangen: De goederen kunnen bij het boeken alleen ontvangen worden. 
Ontvangen of factureren: Hier kan gekozen worden bij het boeken of er ook 
gefactureerd moet worden. 
Ontvangen en factureren: De optie ontvangen en factureren staat standaard aan bij het 
boeken van de te ontvangen inkooporder regels. 

 
<Etiketten maken bij sluiten 
te ontv. Inkooporder regels>: Bij het selecteren van dit optieveld worden automatisch etiketten aangemaakt na het 

boeken van de te ontvangen inkooporder regels. 
 
<Etiketten maken bij  
ontvangst> Bij het selecteren van dit optieveld worden automatisch etiketten aangemaakt na het 

boeken van de ontvangst. 
 
<Automatisch in de wacht 
zetten>:  Hier kan een standaard code worden ingegeven. Wanneer een geregistreerde factuur 

wordt aangemaakt wordt deze code automatisch gekoppeld op de geregistreerde 
factuur zodat deze niet middels het automatische betaalvoorstel opgehaald kan worden. 

 
Onder het tabblad Nummering worden de nummerreeksen ingevuld en onderhouden.  
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Klik op het In het veld ordernrs en selecteer de juiste code. 
Kies onder de knop <Reeks>-> Regels en daar worden de nieuwe nummers voor het nieuwe boekjaar ingegeven. Er kan 
gebruik gemaakt worden van maskers om de nummerreeksen aan te maken. Zie daarvoor de paragraaf Nummerreeksen. 
 
 
Tabblad: Std. Lev.-inkoopcodes 
 

 

Hier kan worden opgegeven hoe standaard inkoopcodes gebruikt kunnen worden in Retailium. Standaard inkoopcodes kunnen 
worden toegewezen aan leveranciers. Wanneer in een later stadium een inkoopdocument wordt opgesteld waar een standaard 
inkoopcode aan is toegewezen, kan Retailium op verschillende manieren standaard inkoopregels invoegen. Er kunnen 3 
verschillende opties worden geselecteerd: 
 

 Handmatig: Wanneer er gekozen wordt voor deze optie voegt Retailium niet automatisch standaard inkoopregels in 
inkoopdocumenten die voor een leverancier worden opgesteld. 

 
 Automatisch: Retailium voegt automatisch standaard inkoopregels in inkoopdocumenten die voor een leverancier 

worden opgesteld. Wanneer meer dan 1 standaard inkoopcode voor een leverancier is ingesteld, wordt er een venster 
geopend met alle bestaande codes voor die leverancier. De gewenste code kan gekozen worden. Wanneer er geen 
codes zijn ingesteld gebeurd er niets. 

 
 Altijd vragen: Er wordt door Retailium altijd een venster geopend met alle bestaande standaard inkoopcodes die voor 

de leverancier zijn instelt. 
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Tabblad: Ontvangstregistratie  
 
In onderstaande instellingen kan aangegeven worden hoe men om wil gaan met verschillen in de ontvangstregistratie. Deze 
instellingen hebben alleen te maken met externe ontvangsten.  
 

 
 
 

<Surplusafhandeling>:  Leeg: Wanneer deze optie leeg wordt gelaten zullen alle ontvangsten waar een surplus 
op plaatsvindt handmatig moeten worden afgehandeld.  
Wanneer er wordt gekozen voor de optie ontvangen bestaat er een mogelijkheid om de 
surplus ontvangsten automatisch te laten verwerken. Hoe deze automatisch worden 
verwerkt hangt af van onderstaande instellingen. 

 
<Max. te ontvangen 
surplus aantal>:  Het aantal wat bij deze optie wordt ingevuld is het surplus aantal wat te veel ontvangen 

mag worden. LET OP wanneer hier een getal van 0 wordt ingevuld zullen alle surplus 
aantallen verwerkt worden wanneer bij surplusafhandeling ontvangen is gevuld. 

 
<Redencode surplus>:  De redencode welke hier gevuld is, wordt meegenomen als redencode in de boekingen 

van een surplus. 

7.2 Inkooporders  

INKOOP -> TRANSACTIES -> ORDERS 
 
Indien het menu opgestart wordt krijgt men een lijst met inkooporders . 

 
 
Door op het blauwe pijltje vooraan de regel te klikken of door op de knop [Order] -> Kaart te klikken kan een order worden 
geopend. 
 
Een inkooporder bestaat uit een kop en regel(s). 
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In de kop worden de algemene zaken voor de gehele order zoals leverancier (naam en adres gegevens), merk,  
collectie en seizoen en levertermijn gevuld. In de regel(s) worden de artikelen en aantallen ingegeven. 
 
Aan de rechterkant van het orderscherm staan een aantal snelkeuzes met betrekking tot: 

 Leveranciersgegevens 
 Orderinformatie 
 Artikelgegevens  
 Met behulp hiervan kan snel de gewenste informatie van leverancier, order of artikelgegevens opgevraagd worden. 
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7.2.1 Inkooporder zonder voorverdeling 

 
INKOOP ->TRANSACTIES ->ORDERS 
 
Klik op de knop [Order] -> Nieuw of gebruik de snel toets F3. Er verschijnt een lege inkooporder. 

 
 
Door op TAB of op ENTER te drukken in het veld <Nr.> wordt er een nieuwe inkooporder aangemaakt. Het systeem deelt zelf 
een nummer uit. Vul vervolgens het veld <Leveranciersnr.>in. Het veld <Uw referentie> is een aandachtsveld. Hierin kan een 
omschrijving van de orderkop worden ingevuld.  
 
Orderkop: 
Vullen van de tabbladen op de inkooporder 
 
Tabblad Algemeen 
Vul de volgende velden correct in, als wordt gewerkt met de artikelwizard vanaf de inkooporder, dan werkt deze eenmalige 
ingave van onderstaande vier velden voor alle aan te maken artikelen (op deze order): 
<Collectie> 
<Seizoen> 
<Subseizoen> 
<Merk>  
 
Daarnaast zijn deze orderspecifieke data nog van belang: 

 <Startdatum ontvangst> (= begin datum levertermijn) 
 <Verwachte ontvangstdatum> (= einddatum levertermijn) 
 <Toegezegde ontvangstdatum> 
 <Ordernr Leverancier> 

 
Tabblad Facturering  
<Betalingscondities> Standaard worden deze gevuld met de betalingsconditie van de gekozen leverancier, deze kunnen echter 
afwijkend zijn per order en handmatig aangepast worden. Eventueel met de snelkeuze (aan de rechterkant van de order)  zijn 
de gegevens op te zoeken op de leverancierskaart. 
 
Tabblad Verzending  
<Vestiging>   Hier wordt de ontvangst vestiging ingegeven. 
<Verzendnr. Leverancier>  Hier wordt het verzendnummer van de leverancier ingegeven (indien wordt gewerkt 

met een inkoopontvangst). 
<Bestemmingsvestiging>   Wanneer het artikel geleverd wordt op vestiging 00 (CM) en de gehele order dient 

doorgestuurd te worden naar 1 vestiging dan dient hier de bestemmingsvestiging 
ingevuld te worden. Tijdens het distributie proces hoeft de ontvangst niet meer verdeelt 
te worden. 
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Orderregels 
 

 
 
Op een inkooporderregel kunnen verschillende “soorten” geregistreerd worden zoals: Grootboekrekening, artikel, vast activum 
en toeslag. 
Het invoeren van artikelen wordt hier nader uitgewerkt. 
 
Bestaande artikelen invoeren 
Bestaande artikelen waarvan het artikelnummer bekend is, kunnen direct in het veld <Nr.> worden ingevoerd, door middel van 
artikelnummer, artikelnummer leverancier of omschrijving. 

Als het artikelnummer niet bekend is, druk dan op    in het veld <Nr.>  
Hierdoor verschijnt het artikeloverzicht en is het mogelijk door middel van filters het juiste artikel te selecteren. Nieuwe 
artikelen kunnen worden aangemaakt in de inkooporder.  
Kijk hiervoor naar “Artikel aanmaken met behulp van de wizard”. 
 
Artikel aantallen invoeren 

Selecteer de artikelregel. Klik vervolgens op het icoontje in de kolom “Matrix tonen”    of op de knop [Regel] > Matrix. In de 
matrix kunnen de aantallen ingevuld worden per variant. Dit moet per regel worden uitgevoerd.  
 
Wanneer er in de inkoopinstellingen is gekozen voor Varianten verdichten op artikel, is het mogelijk om de aantallen welke voor 
een bepaalde serie is ingekocht te kopiëren naar andere kleuren. Ga hiervoor op de regel van de ingekochte kleur staan en kies 
voor [Functies] -> regel kopiëren, dit kan ook door te kiezen voor de snel toets Shift+CTRL+C. Wanneer in de regel waar de 
aantallen in gekopieerd moeten worden gekozen wordt voor [Functies] > plakken (Shift+CTRL+V) worden de aantallen 
overgenomen van de eerder gekopieerde regel.  
 
De prijzen welke op de inkooporderregels worden gevuld worden overgenomen van de artikelkaart.  Op het moment dat de 
inkooporder de status “Open” heeft is het mogelijk de Directe kostprijs Excl BTW te veranderen. De aangepaste prijs zal niet 
direct aangepast worden op de artikelkaart. 
 
Het regelkorting % wordt overgenomen van de artikelkaart of vanaf de leverancierskaart. Het is mogelijk dit percentage op de 
inkooporder aan te passen. Dit is alleen mogelijk wanneer de inkooporder de status “Open” heeft. 
 
Als alle artikelen van aantallen zijn voorzien moet de inkooporder worden vrijgegeven. Indien een order niet is vrijgegeven 
kunnen de artikelen niet ontvangen worden. 
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7.2.2 Inkooporders met voorverdeling 

 
INKOOP -> TRANSACTIES -> ORDERS 
 
Klik op de knop [Order] -> Nieuw of gebruik de sneltoets F3. Er verschijnt een lege inkooporder. 

 
 
Door op TAB of op ENTER te drukken in het veld <Nr.> wordt er een nieuwe inkooporder aangemaakt. Het systeem deelt zelf 
een nummer uit. Vul vervolgens het veld <Leveranciersnr.> in. Het veld <Uw referentie> is een aandachtsveld. Hierin kan een 
omschrijving van de orderkop worden ingevuld.  
 
Orderkop 
Vullen van de tabbladen op de inkooporder 
 
Tabblad Algemeen 
Vul de volgende velden correct in,  als wordt gewerkt met de artikelwizard vanaf de inkooporder, dan werkt deze eenmalige 
ingave van onderstaande vier velden voor alle aan te maken artikelen (op deze order): 

 <Collectie> 
 <Seizoen> 
 <Subseizoen> 
 <Merk>  

 
Daarnaast zijn deze orderspecifieke data nog van belang: 

 <Startdatum ontvangst> 
 <Verwachte ontvangstdatum> (= begin datum levertermijn) 
 <Toegezegde ontvangstdatum>(= einddatum levertermijn) 
 <Ordernr Leverancier> 

 
Tabblad Facturering  
<Betalingscondities> Standaard worden deze gevuld met de betalingsconditie van de gekozen leverancier, deze kunnen echter 
afwijkend zijn per order en handmatig aangepast worden. Eventueel met de snelkeuze (aan de rechterkant van de order)  zijn 
de gegevens op te zoeken op de leverancierskaart. 
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Tabblad Verzending 
 
<Vestiging>   Hier wordt de ontvangst vestiging ingegeven. 
<Verzendnr. Leverancier>  Hier wordt het verzendnummer van de leverancier ingegeven (indien wordt gewerkt 

met een inkoopontvangst). 
<Bestemmingsvestiging>  Wanneer het artikel geleverd wordt op vestiging 00 (CM) en de gehele order dient 

doorgestuurd te worden naar 1 vestiging dan dient hier de bestemmingsvestiging 
ingevuld te worden. Tijdens het distributie proces hoeft de ontvangst niet meer verdeelt 
te worden. Orderregels: 

 
 

 
 
Op een inkooporderregel kunnen verschillende “soorten” geregistreerd worden zoals: Grootboekrekening, artikel, vast activum 
en toeslag. 
Het invoeren van artikelen wordt hier nader uitgewerkt. 
 
Bestaande artikelen invoeren 
Bestaande artikelen waarvan het artikelnummer bekend is, kunnen direct in het veld <Nr.> worden ingevoerd. Als het 

artikelnummer niet bekend is, druk dan op    in het veld <Nr.>  
Het artikeloverzicht verschijnt en daar is het mogelijk door middel van filters het juiste artikel te selecteren. Nieuwe artikelen 
kunnen worden aangemaakt in de inkooporder.  
Kijk hiervoor naar “Artikel aanmaken met behulp van de wizard”. 
 
Artikel aantallen invoeren 

Selecteer de artikelregel. Klik vervolgens op het icoontje in de kolom “Matrix tonen”    of op de knop [Regel] > Matrix. In de 
matrix kunnen de aantallen ingevuld worden per variant. Dit moet per regel worden uitgevoerd. Als alle artikelen van aantallen 
zijn voorzien moet de inkooporder worden vrijgegeven. Indien een order niet is vrijgegeven komen de regels nog niet 
beschikbaar voor ontvangst. 
 
Ophalen van een bestaande voorverdeling  
Een voorverdeling wordt altijd aan een artikelkaart gehangen. Op de artikelkaart moet gekozen worden voor de knop 
voorverdeling. Kies vervolgens nogmaals voor de knop voorverdeling. Vervolgens worden alle series (kleuren) van het artikel 
gekozen. Ga op de juiste serie staan en kies voor de knop regel en vervolgens voor matrix. De voorverdeling kan op twee 
verschillende manieren worden ingegeven: 
 

 Handmatig 
 Distributiemodel kopiëren 

 
Handmatig 
Om de voorverdeling handmatig in te geven ga naar functies en vervolgens vestigingselectie. 
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De vestigingen dienen vervolgens aangevinkt te worden. Kies vervolgens voor [Ok]. Wanneer de vestigingen zijn geselecteerd 
kunnen de aantallen worden ingegeven per vestiging. Deze voorverdeling moet per serie worden ingegeven. De aantallen welke 
ingegeven zijn in een voorverdeling staan nu nog niet in de inkooporder. 
 
Kopiëren van een distributiemodel 
Om een distributiemodel te kopiëren in een voorverdeling is het van belang dat er eerst een distributiemodel is gemaakt. 
Wanneer er is gekozen voor de knop voorverdeling kies voor functies en vervolgens distributiemodel kopiëren. Vervolgens 
ontstaat er een overzicht van de distributiemodellen welke gekozen kunnen worden. Door het juiste model te kiezen worden de 
aantallen automatisch gekoppeld aan de voorverdeling. 
 
Een voorverdeling kan ook gekoppeld worden aan een sjabloon artikel. Hierdoor wordt de voorverdeling welke aan het sjabloon 
artikel is gekoppeld gekopieerd op ieder nieuw aangemaakt artikel. 
 
Wanneer de voorverdelingen gekoppeld zijn aan de artikelen is het van belang dat de aantallen gekopieerd worden op de regel 
van de inkooporder. 
Ga in de inkooporder op de regel van het betreffende artikel staan. Kies voor de knop [Regel] -> Kopieer aantallen van 
voorverdeling. De aantallen kunnen altijd verdeeld worden, mits er voldoende aantallen beschikbaar zijn. 
 
Vervolgens kan er gekozen worden voor de volgende opties: 

 Kopieer restant  
Hiermee wordt het aantal verdeeld wat eerder is opgegeven in de aantallen van de inkooporderregel. Wanneer er minder 
aantallen ingekocht zijn dan de aantallen welke in een voorverdeling staan zullen de aantallen aanpast worden. 

 
 Volledig kopiëren  
De volledige aantallen van de voorverdeling worden overgenomen op de order.  

 
 Vernieuwen directe kostprijs  
Hier wordt opgegeven of de directe kostprijs dient te worden bijgewerkt.  

 
 Na orderdatum  
Dit veld wordt automatisch gevuld  
Indien nodig kan deze datum worden aangepast.  
Een voorverdeling op inkooporder niveau toevoegen.  
Ga op de regel van het desbetreffende artikel staan. Kies voor [Regel] -> Voorverdeling. Het systeem geeft een melding 
dat er geen voorverdeling is gevonden en vraagt of deze aangemaakt moet worden. 

 
Klik op de knop [Ja]. Ga vervolgens op de kleur staan waarvoor je een voorverdeling wilt aanmaken en kies voor [Regel] Matrix.  
 
Kies [Functies] -> Winkelselectie en selecteer de vestigingen die een voorverdeling krijgen. Kies vervolgens voor [OK]. Geef de 
voorverdeling per vestiging in of kies voor het selecteren van een distributiemodel. (Hierdoor is het mogelijk in een keer de 
aantallen vanuit een vooraf aangemaakt distributiemodel over te nemen). 
Kies na het ingeven van de aantallen voor [Regel] -> Kopieer aantal van voorverdeling.  
De aantallen worden nu aan de hand van de voorverdeling in de inkooporder geplaatst. 
 

7.3 Nota aantallen in backorder op inkooporders verwijderen. 

 
INKOOP -> TRANSACTIES -> ORDERS 
 
Wanneer er op een order nog aantallen staan die nooit meer geleverd zullen worden, dan spreken we over backorder aantallen. 
Het advies is om dit als orderverschillen weg te boeken, zodat deze verdwijnen uit de nota stand. Dit kan worden gedaan via de 
functie [Orderafwijking boeken]. Deze functie kan voor 1 regel van een order, voor een hele order of voor meerdere orders 
worden uitgevoerd. (let op! Deze actie heeft effect voor het percentage geleverd van gekocht). 
In geval van NOOS bestellingen is dit vaak wenselijk voordat een nieuwe bijbestelling wordt gedaan. 
 
Orderafwijking boeken voor 1 regel 
In de onderstaande inkooporderregels is te zien dat er nog backorder aantallen zijn in de kolom openstaand aantal. Voor artikel 
00005 zijn dat 23 stuks. 
 
Selecteer de regel waarvan de openstaande aantallen verwijderd moeten worden.  
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Klik op de knop [Regel] -> Orderafwijking boeken. 
 
Onderstaand scherm verschijnt: 

 
Selecteer de regels waar de openstaande aantallen verwijderd moeten worden. 
Let op: Vul in de kolom “te boeken aant. Orderafwijking” de aantallen die geboekt moeten worden met een min teken en vul in 

de kolom “orderafwijking redencode” een redencode in (om een redencode te kiezen klik op ).  
Onder de knop [Functie] bestaat de mogelijkheid om een redencode automatisch te vullen voor alle lijnen. 
 
 

 
 
Indien gekozen is om alle regels met een redencode te vullen kies dan in het volgende scherm de juiste code en klik op [OK]. 
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Klik op de knop [Boeken] -> Boeken en op [OK] 
 
In de inkooporderregels is te zien dat de backorder aantallen verwijderd zijn voor de eerste regel; de kolom “Openstaand 
aantal” staat op 0 voor die regel. 
 
Orderafwijking boeken voor een hele order. 
In de onderstaande inkooporderregels is te zien dat er nog backorder aantallen zijn in de kolom openstaand aantal. Voor artikel 
000001 zijn dat 25 stuks en voor artikel 000002 zijn het 99 stuks. 
 

 
 
Kies in de order voor de knop [Functies]-> Orderafwijking automatisch vullen.  
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Klik bij de volgende melding op de knop [Ja]. 
 
 
Batchorderafwijking boeken. 
 
Het is ook mogelijk de orderverschillen voor meerdere orders uit te laten voeren. Kies onder de knop [Functies] -> 
Orderafwijking Batch boeken. Hier kan op het tabblad Inkooporder aangegeven voor welke order(s) de ingevulde orderafwijking 
aantallen geboekt moeten worden. Op het tabblad Opties kan de boekingsdatum en de redencodes voor het wegboeken van de 
afwijking worden ingegeven. Verder kan er aangegeven worden of redencodes die op regelniveau al zijn ingevoerd moeten 
worden overschreven of niet, en of vrijgegeven orders binnen de selectie moeten worden geboekt. Kies vervolgens [OK] 

 
 
Klik bij de onderstaande melding op de knop [OK]. In de orderregels is nu te zien dat de backorder aantallen verwijderd zijn 
voor de gehele order; de kolom “Openstaand aantal” staat op 0. 
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7.4 Ontvangen van orders 

 
Indien niet wordt gewerkt met magazijnontvangsten kunnen orders rechtstreeks via de order worden ontvangen of via het 
menu: te ontvangen inkoopregels. 
 

7.4.1 Ontvangen op een order 

 
INKOOP -> TRANSACTIES -> ORDERS 

 
Goederen vanuit een inkooporder worden ontvangen door de “Te ontvangen aantal” op regelniveau in te geven. Op basis van 
de “Te ontvangen aantal” worden goederen binnen geboekt. Deze aantallen kunnen ingegeven worden door op de regel te 
gaan staan welke ontvangen dient te worden en te kiezen voor de matrix. 
 

 
 
Het is van belang dat de “Waarde in matrix” staat op aantal te ontvangen. Zoals hieronder in het printscreen is te zien worden 
de openstaande aantallen automatisch tussen haakjes gezet. Deze aantallen kunnen nog ontvangen worden.  
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Vul de “te ontvangen aantal” in voor de haakjes, en sluit het scherm. In onderstaande print screen is te zien dat de kolom “te 
ontvangen aantallen” is gevuld. 
 

 
 
Kies vervolgens voor de knop [Ontvangen]. Onderstaand printscreen verschijnt. 
 

 
 
<Ontvangen>:   Door het vinkje ontvangen aan te zetten worden de goederen ontvangen. 
 
<Factureren>:   Door het vinkje factureren aan te zetten worden de goederen gefactureerd. 
 
<Afdrukken>:  Door het vinkje afdrukken aan te zetten wordt afhankelijk de hierboven aangevinkte 

opties de inkoopfactuur en/of de inkoopontvangst afgedrukt. 
 
<Verzendnr. Leverancier>:   Vul hier het pakbonnummer van de leverancier in. 
 
<Boekingsdatum>:   De boekingsdatum is de datum waarop de goederen worden ontvangen. 
 
Kies vervolgens voor Ja. De aantallen worden nu ontvangen. 
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In de kolom “Ontvangen aantal” is te zien welke aantallen zijn binnen geboekt. 
 
Te ontvangen aantallen automatisch vullen 
 
Wanneer de aantallen van een inkooporder compleet worden geleverd, is het niet nodig om deze aantallen handmatig te vullen. 
Door in de inkooporder te gaan naar de knop functies -> Te ontvangen aantallen automatisch vullen, wordt de kolom “Te 
ontvangen aantal” automatisch gevuld met de aantallen welke nog openstaan. 
 

7.4.2 Te ontvangen inkooporderregels 

 
INKOOP -> TRANSACTIES -> TE ONTVANGEN INKOOPORDERREGELS 
 
Het is van belang dat in de kop van de “Te ontvangen inkooporderregels” de juiste filters worden ingegeven.  
Vestigingsfilter en leveranciersfilter zijn verplicht. De overige onderstaande filters kunnen afzonderlijk of gecombineerd gebruikt 
worden,  
 
Na het ingeven van de filters worden alle nog openstaande inkooporderregels getoond van de geselecteerde vestiging en 
leverancier.   
 
Filters: 
<Vestigingsfilter>:   Geef hier de vestiging in vanuit waar de artikelen ontvangen dienen te worden. 

(verplicht) 
 
<Leveranciersnr.-filter>:   Geef hier de leverancier in waarvan producten ontvangen dienen te worden. (verplicht) 
 
<Merkfilter>:    Geef hier het te ontvangen merk in.  
 
<Artikelnr. Lev.-filter>:   Geef hier het te ontvangen leveranciersnummer in.  
 
<Collectiefilter>:    Geef hier de collectie in van de artikelen die ontvangen dienen te worden. 
 
<Seizoensfilter>:    Geef hier het seizoen in van de artikelen die ontvangen dienen te worden.  
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De gele velden worden weergegeven als aandachtspunt.  
 

 
 
In bovenstaand scherm is een filter gezet op de vestigingsfilter en het leveranciersnr.-filter.  

Door op  te klikken in de kolom “Kaart tonen” wordt de inkooporder getoond waarin het desbetreffende artikel staat. Door 
de regel uit te klappen (in de kolom Uitklappen/Inklappen) zijn per variant de openstaande aantallen zichtbaar of deze kunnen 
gevuld worden in de kolom “Te ontvangen aantal”.  
 

 
 
In de kolom uitklappen/Inklappen kan men op het min of plus teken klikken om de serie in of uit te klappen en daardoor de 
varianten zichtbaar te maken of deze juist te verbergen. 
 
Onderaan het scherm kan gebruik worden gemaakt van verschillende knoppen met diverse functies. 
 
[Order]:   Door te kiezen voor de knop [Order] > Kaart wordt de inkooporder weergegeven waar 

in het desbetreffende artikel staat. 
 
[Regel] [Matrix]:   In de matrix kunnen de te ontvangen aantallen handmatig worden ingevoerd.  
 
[Regel] [Subregels]:  In de subregels kunnen de te ontvangen aantallen op regel niveau worden ingegeven.  
 
[Wissen] of  
[Automatisch vullen]:  Door de knop [Automatisch vullen] te kiezen worden de te ontvangen aantallen voor 

alle regels in het document automatisch gevuld. Door de knop [Wissen] te kiezen 
worden de aantallen in de kolom automatisch verwijderd. 

 
[Ontvangen]:  Door op de knop [Ontvangen] te drukken worden de te ontvangen aantallen binnen 

geboekt op de desbetreffende ontvangst vestiging en de gerelateerde inkooporder 
bijgewerkt. 

 
[Etiketten maken]:  Door te kiezen voor de knop [Etiketten maken] kunnen de etiketten worden 

 afgedrukt op basis van de te ontvangen aantal of op basis van de bestelde aantallen.  
 
[Functies]:  Onder de knop [Functies] kan met kiezen voor 2 verschillende opties.  

“Ontvangen” deze heeft dezelfde functionaliteit als de knop [Ontvangen]. De andere 
optie is: “Ontvangen en afdrukken”. Wanneer er voor deze optie wordt gekozen zal 
naast de ontvangst die geboekt wordt ook het ontvangst document worden afgedrukt.  
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Wanneer de te ontvangen aantallen zijn gevuld, kunnen deze worden ontvangen (geboekt). Kies voor de knop [Ontvangen]. 
Onderstaand scherm verschijnt.  
 

 
 
Door het veld afdrukken aan te vinken wordt de ontvangst afgedrukt. Het Verzendnr. Leverancier kan gevuld met het 
pakbonnummer. Dit vereenvoudigt de facturatie voor de administratieve afdeling. De boekingsdatum is de datum waarop de 
goederen binnen geboekt worden.  
Afhankelijk van de gekozen instellingen is deze leeg of staat hier de werkdatum, deze datum kan overschreven worden. Deze 
datum is van belang voor de financiële voorraadwaarde boeking en de berekening van de kengetallen. 
 
Kies vervolgens voor [Ja]. 
De ontvangst is geboekt.  
 

7.5 Winkelinkoopontvangsten 

INKOOP -> TRANSACTIES -> INKOOPONTVANGSTMELDINGSVOORSTELLEN 
 

 
 
Alle externe ontvangsten (ontvangsten vanuit de vestigingen) welke zijn goedgekeurd via Storelogix komen binnen in de 
inkoopontvangstmeldingsvoorstellen. Alle documenten met de status volledig geaccepteerd zijn volledig goedgekeurd.  
 
Wanneer een document niet volledig is goedgekeurd, kan het document worden geopend door op de juiste regel de kaart te 
tonen.  
 



 

 Pagina 143 van 234 

 

 
 
Het is van belang dat de kolom  “te boeken ink.-ordernr.” gevuld is met het juiste ordernummer. Dit nummer wordt normaal 
door de ontvangende vestiging opgegeven. Wanneer dit veld niet is opgegeven, dient het inkoopordernummer handmatig 
gevuld te worden. Ook bestaat er de mogelijkheid om Retailium een voorstel te laten doen. Kies voor [functies]> Inkooporders 
voorstellen voor openstaand.  
Retailium probeert daarna de juiste inkooporder te vinden. 
 
Kies daarna voor functies en daarna voor [goedkeuren]. De ontvangst wordt vervolgens geboekt. 
Wanneer er meer goederen zijn ontvangen dan het aantal besteld op de inkooporder is het mogelijk de aantallen alsnog binnen 
te boeken. Door te kiezen voor [functies ]> Overschotafhandeling instellen te kiezen dient te worden aangegeven hoeveel meer 
ontvangen mag worden en met welke redencode deze te boeken. 
 
Wanneer een ontvangst onterecht is uitgevoerd door de winkel bestaat er in Retailium nog de mogelijkheid deze niet verwerkte 
ontvangst te weigeren. Door te kiezen voor [Functies] > Weigeren wordt het document geweigerd.  
 

7.6 Retourorders 

 
Een inkoopretourorder wordt aangemaakt indien goederen naar de leverancier worden teruggestuurd. Met een bepaalde 
redencode is het mogelijk om vast te leggen met welke reden de verschillende inkoopretourorderregels zijn aangemaakt.  
 
Aanmaken inkoopretourorder 
 
INKOOP -> TRANSACTIES -> RETOURORDERS 
 
Klik op de knop [Order] > Nieuw of gebruik de sneltoets F3. Er verschijnt een lege inkoopretourorder. 
 
Door op TAB of op ENTER te drukken in het veld <Nr.> wordt er een nieuwe inkooporder aangemaakt. Het systeem deelt zelf 
een nummer uit. Vul vervolgens het veld <Leveranciersnr.> in. Het veld <Uw referentie> is een aandachtsveld. Hierin kan een 
omschrijving van de orderkop worden ingevuld.  
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Als het Creditnotanr. Leverancier bekend is kan, deze in het desbetreffende veld ingeven worden.  
 
Met de knop [Functies] -> Geboekte documentregels ophalen voor tegenboeking, is het mogelijk om een selectie te maken van 
de geboekte ontvangstregels van de desbetreffende leverancier.  
 

 
 

Onderstaand scherm toont de ontvangsten. Er kan ook een keuze gemaakt worden uit geboekte facturen. 

 

 
 
Nadat de gewenste regels zijn geselecteerd en op de knop [OK] is gedrukt, voegt Retailium de geselecteerde regels 
automatisch toe in de inkoopretourorder. De aantallen uit de geboekte ontvangst worden opgehaald. 
Het is ook altijd mogelijk om handmatig artikelen toe te voegen. 
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Boeken retourorder 
 
Met de knop [Vrijgeven] wordt de order vrijgeven als de inkoopretour compleet is.  
Indien niet wordt gewerkt met een magazijnverzending voor de gekozen vestiging, dan kan als volgt te werk worden gegaan. 
De knop [Verzenden] toont een scherm waarin aangeven kan worden dat de order verzonden kan worden met de getoonde 
boekingsdatum. Indien hier op [Ja] wordt geklikt, dan wordt de order administratief verstuurd naar de leverancier, en de 
verzonden aantallen worden gebruikt bij de later te maken creditnota. 
 
Het fysiek versturen van de goederen dient nog te gebeuren. 
Let op! Indien niet wordt geboekt worden de goederen niet uit de voorraad gehaald. 
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7.7 Raamcontracten 

 
Een raamcontract is een verzamelorder van de inkooporders per filiaal. Door middel van het raamcontractvoorstel kunnen 
orders per filiaal aangemaakt worden die op één document verzameld worden voor de leverancier .  
 
INKOOP -> TRANSACTIES -> RAAMCONTRACTVOORSTELLEN 

 

 

Selecteer de juiste batch met . Per inkoper kan bijvoorbeeld een voorstel met eigen naam gecreëerd worden.  
Zorg ervoor dat de eventueel oude regels verwijderd zijn wanneer er met een nieuw document gewerkt wordt.  
 
Geef vervolgens de artikelnummers in die ingekocht gaan worden en eventueel de kleur (dit is afhankelijk van 
inkoopinstellingen).  

Bestaande artikelen kunnen worden geselecteerd door in het veld <artikelnr.> op  te drukken. Indien de variantinstellingen 
op serie staan dan moet ook de kleur gekozen worden. 
Nieuwe artikelen kunnen worden aangemaakt via de wizzard. 
 
Ga vervolgens naar de matrix, in de matrix worden de beschikbare kleuren per artikel getoond. 
 

 
 
Door te kiezen voor [Regel] Matrix kunnen de aantallen per filiaal worden ingegeven. Allereerst is het van belang dat de 
vestigingen worden geselecteerd waarvoor ingekocht gaat worden. De vestigingen kunnen geselecteerd worden via [Functies] -
> Vestigingselectie.  
 
Het is noodzakelijk om een voorverdeling aan te maken zie daarvoor het hoofdstuk: Inkooporders met voorverdeling 
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Vestigingen kunnen geselecteerd worden door een vinkje te zetten bij de juiste vestiging in de kolom geselecteerd. Kies 
vervolgens voor [OK].  
De aantallen per filiaal kunnen nu handmatig worden ingegeven. Het is ook mogelijk deze aantallen te kopiëren via het 
distributiemodel [Functies] -> Distributiemodel kopiëren. Kies na het ingeven van de aantallen voor ESC. De aantallen staan nu 
gevuld in de regel van het raamcontractvoorstel. De totaal aantallen zijn terug te zien in de kolom “Aantal in voorverdeling”.  
 

 
 
Kies vervolgens voor de knop [Documenten] om inkooporders per filiaal te maken en een raamcontract. Onderstaand scherm 
verschijnt. 
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Kies voor compleet maken, om de volledige aantallen in te kopen en kies vervolgens voor [OK].  
Onderstaand scherm verschijnt: 
 

 
 
Het systeem heeft voor iedere leverancier een raamcontract (verzamelorder aangemaakt) en voor iedere vestiging een order 
per leverancier.  
 
Nabestellen 
 
Het is alleen mogelijk een nabestelvoorstel te laten berekenen voor artikelen waarbij op de artikelkaart het bestelbeleid ‘Order’ 
is ingevuld. Artikelen nabestellen gebeurt aan de hand van de aanvulinstellingen. Indien de voorraad onder de voor 
gedefinieerde minimale voorraad van het artikel raakt, adviseert het systeem om het artikel na te bestellen.  
 

 

7.7.1 Aanmaken batch nabestelvoorstel 

 
MAGAZIJN -> TRANSACTIES -> AANVULVOORSTELLEN 
 
Het berekenen van een nabestelling vindt plaats in een “Aanvulvoorstel” waarin de aanvullingssoort ‘Inkoop’ is ingesteld. Een 
nieuwe batch kan aangemaakt worden door op een willekeurige regel te gaan staan in de verschillende batches en te kiezen 
voor nieuw of F3. Vervolgens is het van belang dat de naam en omschrijving gevuld wordt.  
 

 
 
<Naam>:    Geef de batch een naam. Bijvoorbeeld nabestel of inkoop 
 
<Omschrijving>:   Dit is de omschrijving van de batch 
<Aanvulvestiging>:   Deze instelling is alleen van toepassing bij aanvullen. 
 
<Sorteer aflopend>:  Indien deze optie is aangevinkt zal de sortering aflopend plaatsvinden. 
 
<Sorteringscriterium>:  Hier kan de manier van sorteren ingevuld worden. 
 
<Automatisch  
verwerken>:  Wanneer deze optie staat aangevinkt zal, wanneer de scheduler is ingericht, deze batch 

worden meegenomen in de automatische verwerking. 
 
<KPI berekenen>:  Wanneer deze optie is aangevinkt zal Retailium de KPI`s bereken bij het selecteren van 

de artikelen. 
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<Aanvullingssoort>:  Kies hier voor de optie inkoop. Wanneer gekozen wordt voor de optie Transfer wordt er 

aangevuld. Doordat er gekozen wordt voor de optie inkoop zal het resultaat een 
nabestelvoorstel worden. 

 
<Series zonder aanvul- 
voorraad selecteren>:  Wanneer deze optie staat aangevinkt zullen ook artikelen meegenomen worden waar 

geen voorraad meer van aanwezig is in de aanvulvestiging. 
 
<Series zonder pick- 
voorraad selecteren>:   Wanneer deze optie staat aangevinkt zullen ook artikelen meegenomen worden waar 

geen pickvoorraad meer van aanwezig is in de aanvulvestiging. 
<Uitsluitend series met 
aanvulinstellingen  
selecteren>:  Wanneer deze optie wordt aangezet zullen alleen artikelen met aanvulinstellingen 

worden geselecteerd. Bijbestellen kijkt naar de aanvulinstellingen. Er wordt geadviseerd 
deze optie aan te zetten zodat alleen artikelen met instellingen worden geselecteerd. 
Wanneer deze optie wordt uitgezet zullen alle artikelen binnen de artikelselectie worden 
geselecteerd. 

 

<Leveringssoort>:  Door middel van deze optie wordt aangegeven waar de leverancier de goederen moet 
leveren.  
Rechtstreeks: De nog te maken inkooporder moet rechtstreeks in elke vestiging worden 
afgeleverd. Er wordt per vestiging een aparte inkooporder aangemaakt.  
Distributie: De nog te maken inkooporder moet in het magazijn worden afgeleverd. 
Vervolgens worden de goederen van het magazijn naar elke vestiging waarvoor de 
behoefte voor de nabestelling is berekend geleverd. In dit geval wordt dus één 
inkooporder aangemaakt met op de regels verschillende bestemmingsvestigingen.  

 
Indien per winkel (bestemmingsvestiging) een afzonderlijke order dient te worden aangemaakt die door de leverancier wel 
centraal dient te worden geleverd, dan dient dit op de leverancierskaart te worden aangegeven. Dit kan worden aangegeven op 
het tabblad Logistiek door middel van de instelling nabestellen per vestiging.  
Leeg: De nabestelbehoefte die voor elke winkel en/of het magazijn apart wordt berekend, wordt getotaliseerd tot serie niveau. 
In de nog te maken inkooporder wordt een regel zonder bestemmingsvestiging aangemaakt. In de inkooporder wordt de 
‘Transfer-VAN-code (het magazijn) als vestiging op de regels geschreven. Na ontvangst op het magazijn, kunnen de aantallen 
naar eigen inzicht worden gedistribueerd. 
 
 

7.7.2 Berekenen batch nabestelvoorstel 

 
MAGAZIJN -> TRANSACTIES -> AANVULVOORSTELLEN 
 
Een nabestel batch kan handmatig worden gebruikt door onderstaande stappen of automatisch vanuit de scheduler. 
 
Indien de batch volledig is ingericht, kan bij vestigingsselectie aangegeven worden voor welke vestigingen er nabesteld moet 
worden.  
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Door op de knop [Functies] -> Vestigingsselectie te klikken verschijnt een nieuw scherm waarin handmatig de juiste vestigingen 
geselecteerd kunnen worden. Indien alle vestigingen geselecteerd moeten worden, druk dan op [Selecteren]. Indien er met 
specifieke vestigingsindelingen gewerkt wordt , is het mogelijk om bij ‘Indeling’ te filteren op een van deze indelingen.  
 

 
 
Klik op de ESC toets als de juiste vestigingen zijn geselecteerd. In de batch staan nu het aantal geselecteerde vestigingen.  
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Met de knop [Selecteren] een filter leggen op de artikelen die nabesteld moeten worden.  
 

 
 
Nu kunnen met behulp van filters de juiste artikelen worden geselecteerd. Indien alle artikelen geselecteerd moeten worden, 
kan direct op [OK] worden gedrukt.  De geselecteerde artikelen worden opgehaald. 
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Door middel van de knop [Aanvullen] maakt Retailium aan de hand van de ingestelde aanvulinstellingen een ‘aanvulvoorstel’. 
Dit aanvulvoorstel wordt getoond in het ‘nabestellingenvoorstel’. 
 

 
 

7.7.3 Nabestelvoorstellen 

 
INKOOP -> TRANSACTIES -> NABESTELVOORSTELLEN 
 
Het resultaat van de berekeningen in het ‘aanvulvoorstel’ worden getoond in het ‘nabestellingenvoorstel’ waar de aantallen 
eventueel kunnen worden gewijzigd en/of regels kunnen worden verwijderd. Ook is het mogelijk om voor de nieuw te maken 
orders de ‘directe kostprijs, indirecte kostprijs, of het overheadtarief’ aan te passen. 
 
Door alle regels te selecteren en vervolgens op [Functies] Vrijgeven’ te klikken, worden de geselecteerde regels vrijgegeven.  
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Door op de knop [Maken] te drukken verschijnt er een scherm waarin enkele opties ingevuld kunnen worden. Afhankelijk van 
de leveringssoort kan er een raamcontract en de inkooporders per vestiging worden aangemaakt. 
 

 
 
Op het tabblad Opties wordt aangegeven wat het verwachte leverblok is en er kunnen keuzes gemaakt worden of er: 

 Documentteksten en artikelteksten toegevoegd dienen te worden.  
 Gefactureerd moet worden naar het hoofdkantoor of naar de vestigingen. 
 Een raamcontract gemaakt moet worden en of de daarbij horende inkooporders vrij gegeven moeten worden.  

 
Nadat er op [ok] is geklikt worden de betreffende documenten aangemaakt. 
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Retailium toont een melding met de nieuw aangemaakte inkooporders en raamcontract. 
Nadat op ok is geklikt kunnen de regels uit het nabestellingenvoorstel worden verwijderd. 
 
Resultaat bij leveringssoort ‘Rechtstreeks’  
Zie bovenstaande print screen. 
Per serie/vestiging wordt er een regel aangemaakt 
Vestiging en bestemmingsvestiging zijn gelijk 
Er wordt een raamcontract met inkooporders per vestiging aangemaakt 
 
Resultaat bij leveringssoort ‘Distributie’ 
Per serie/bestemmingsvestiging wordt er een regel aangemaakt 

 De vestiging is de ‘aanvulvestiging’ waar de leverancier de artikelen moet afleveren en van waaruit ze vervolgens 
worden gedistribueerd 

 
Inkooporders beoordelen 
Indien ervoor is gekozen om de inkooporders direct vrij te geven, is het niet meer mogelijk de inkooporder aan te passen 
(zonder  de order te heropenen). Indien de order nog niet is vrijgegeven, is het mogelijk om extra regels toe te voegen of 
regels te verwijderen. Na eventuele aanpassing dient de order handmatig te worden vrijgegeven.  
De aangemaakte orders dienen vervolgens nog te worden gecommuniceerd naar de leverancier. Dit vindt veelal handmatig 
plaats door de orderdocumenten af te drukken als pdf en dit als bijlage te mailen. Het systeem kan ook worden ingericht dat dit 
automatisch zal worden gedaan (maar dan kan de order niet meer worden gewijzigd en/of worden verrijkt met specifieke 
opmerkingen). 
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8 Voorraad 

8.1 Artikelwizard 

 

8.1.1 Artikelwizard instellingen 

 
VOORRAAD -> INSTELLINGEN -> ARTIKELWIZARDINSTELLINGEN 
 
In de artikelwizardinstellingen kunnen de artikelvelden worden ingesteld voor het gebruik hiervan in de artikelwizard.  
Onder de knop [Pagina-/Veldinstellingen] wordt aangeven welke velden zichtbaar dienen te zijn bij het aanmaken van artikelen 
via de wizard, dus niet voor eventuele andere manieren om artikelen aan te maken. 
Er zijn drie verschillende opties die ingesteld kunnen worden: 
 Verplicht    Het veld moet verplicht worden ingevuld in de artikelwizard. 
 Toon   Het veld wordt in de artikelwizard getoond  maar het is niet verplicht om te 

worden ingevuld. 
 Verberg   Het veld wordt niet weergegeven in de artikelwizard.  
 
Onder de knop [Klantprijsgroep] kunnen de prijsgroepen geselecteerd worden waarvoor verkoopprijzen moeten worden 
aangemaakt. Hierbij dient tenminste de klantenprijsgroep te worden opgegeven die de indeling ‘winkelprys’ heeft. Dit is te 
vinden onder: VERKOOP&MARKETING->ALGEMENE GEGEVENS->KLANTENPRIJSGROEPEN.  Als er in het buitenland ook winkels 
zijn dienen de hiervoor aanwezige groepen ook te worden opgegeven, zodat voor elke vestiging een verkoopprijs van het aan 
te maken artikel bestaat.   
 

8.1.2 Artikel aanmaken met behulp van de wizard 

 
Een artikel kan op twee plaatsen worden aangemaakt met behulp van de wizard.  
 
VOORRAAD -> ARTIKELEN Knop [Wizard] 

 
INKOOP -> TRANSACTIES -> ORDERS  
 
Maak een nieuwe order of kies in een bestaande order voor [Functies] -> Artikel aanmaken met de wizard. 
 
Een wizard wordt opgestart welke assisteert bij het aanmaken van artikelen. Indien meer dan één artikel zal worden 
aangemaakt, kan links onderin het scherm van de wizard worden gekozen voor Doorgaan, zo wordt de wizard niet afgesloten 
nadat het eerste artikel is aangemaakt. Afhankelijk van de artikelwizardinstellingen verschijnen wel of niet bepaalde (al dan niet 
verplichte) velden, deze dienen/kunnen worden gevuld. In het onderstaande voorbeeld: vul de velden <Leveranciers Nr.>, 
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Artikelnr leverancier>, <Merk>, <Artikelstructuurcode> en <Sjabloonartikelnr.> met behulp van de zoeklijst onder de 
assistknop.  
Klik op [Volgende] 
 
Vul de velden <Collectie>, <Seizoen>, <Omschrijving> <Omschrijving2> voor zover deze bekend zijn in. Klik op [Volgende]. 
 

 
 
Bij de implementatie zijn artikelsjablonen aangemaakt. Daarbij zijn onderstaande gegevens aangemaakt, in dit scherm kan 
wordt aangegeven of de instellingen gekopieerd moeten worden of dat deze later handmatig toegevoegd worden. 
 
Klik op [Volgende]. 
Op basis van het gekozen artikelsjabloon worden aanwezige eigenschappen van het sjabloonartikel overgenomen. 
 

 
 
Zowel bij de Kleurgroep als bij de Maatgroep zijn er drie opties om de componenten te kiezen. De keuze kan gemaakt worden 
voor: 
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 Handmatig    zelf kiezen welke componenten toegepast worden. 
 Kopieer van artikelsjabloon:  componenten van het sjabloonartikel worden overgenomen. 
 Alles in groepalle componenten uit de gekozen groep worden overgenomen. 
 
Pas eventueel de selectie aan en/of selecteer een andere kleur- of maatgroep.  
Klik op [Volgende]. 
 
Er zijn  2 manieren om de juiste kleuren selecteren.  
 
 In het veld achter <Kleur> kan een nummer en de omschrijving ingevuld worden. Wanneer deze ingegeven is zal de kleur 

automatisch geselecteerd worden.  
 
 Ook kunnen  vinkjes geplaatst worden voor de kleuren die van toepassing zijn voor dit artikel in de eerste kolom. In het veld 

<Externe omschrijving> wordt de kleurcode en/of de kleuromschrijving van de leverancier ingevuld.  
 

Klik hierna op [Volgende]. 

 
 
Selecteer de maten die van toepassing zijn voor dit artikel met behulp van vinkjes in de eerste kolom. In het veld <Externe 
omschrijving> kan de maatcode en de maatomschrijving van de leverancier worden toegevoegd. Klik hierna op [Volgende]. 
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In onderstaand scherm kan worden opgegeven voor welke webshop dit artikel beschikbaar moet zijn. 
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In het bovenstaande scherm worden de prijs afspraken met de leverancier voor het artikel ingevoerd. 
 
<Directe kostprijs  
leverancier(basis)>    Bruto inkoopprijs leverancier 
 
<Adviesprijs l 
everancier (basis)>   Verkoopprijs zoals door de leverancier voorgesteld 
 
<Leveranciersregelingkorting %)> Standaard kortingspercentage van de leverancier. 
 
<Artikelregelkorting %)>   Het kortingspercentage dat op een artikel wordt gegeven. 
 
<Ink.-eenheid)>    De maateenheid waarin wordt ingekocht. 
 
<Aantal per eenheid>   Aantal stuks per eenheid. (bijv. inkoopeenheid Dozijn, voorraadeenheid is stuks van 

12). 
Klik hierna op [Volgende].  
 
<Kostprijscalculatie>   Alle hiervoor genoemde gegevens leiden tot een kostprijs (per klantenprijsgroep). In 

het onderstaande scherm is te zien hoe deze kostprijs tot stand komt. Bepaalde 
gegevens zoals (netto) inkoopprijs en regelkorting % zijn nog eventueel te wijzigen. 
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Via de knop [Specifieer Reeksen] is het mogelijk de maatgroep te splitsen in reeksen voor verschillende prijzen. Per gesplitste 
maatreeks is het dan mogelijk nieuwe prijzen, kortingen enzovoort aan te maken. Zet een vinkje bij de maat vanaf waar de 
nieuwe prijzen gaan gelden. In de kolom opslag%  kan het percentage worden opgegeven waarmee de inkoopprijs stijgt.  
 
Met het vinkje <Specificeer prijzen per serie> kan de prijsberekening ook per kleur (serie) worden ingevoerd. 
 

 
 
 
Klik op [Voltooien]. 
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Het artikel is aangemaakt. 
 
Indien in bovenstaand scherm een vinkje gezet wordt bij doorgaan, zal de wizard direct na het aanmaken van een nieuw artikel 
het beginscherm weer starten zodat er direct een nieuw artikel aangemaakt kan worden. 
 
Wanneer een artikel vanuit een inkoop order wordt aangemaakt is het mogelijk te selecteren dat direct een inkooporderregel 
wordt aangemaakt en de gebruiker meteen aantallen in kan vullen in de matrix. 
Klik op [Voltooien]. Indien matrix tonen aan gevinkt was verschijnt de matrix waarin direct de aantallen  
ingegeven kunnen worden voor de inkooporder. Het artikel is aangemaakt. 
 

 
 
Herhaal dit proces voor elk aan te maken artikel (indien er een vinkje stond bij doorgaan kan direct een nieuw artikel 
aangemaakt worden). 
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8.2 Koppelen kleur / maatsystemen Retailium – leverancier 

 
Het is mogelijk een koppeling te maken tussen uw interne maatgroep en die van de leverancier, dit vindt plaats met een 
‘kleur/maat systeem’ 
 

VOORRAAD-> ALGEMENE GEGEVENS ->COMPONENTEN -> KLEUR/MAATSYSTEMEN 

 
Maak hier een code aan (die duidelijk weergeeft welk kleur/maatsysteem het betreft).  
In het onderstaande voorbeeld is ervoor gekozen om per leverancier een apart kleur/maat systeem aan te maken. 
 

 
 
Met F3 een nieuwe regel aanmaken en de matrix openen via de knop [Systeem] > Matrix. 
 
In het onderstaande scherm kan vervolgens worden opgegeven of de soort Kleur of Maat is. Wij kiezen hier voor ‘Maat’ en 
geven de Maatgroep ‘HERENEU’ op in het veld ‘Kleur/Maatgroep’ zodat het systeem de afzonderlijke maten toont in de 
kolommen en de code ‘BOMMEL’ vult op de regel. We kunnen nu de maten van BOMMEL ‘vertalen’ naar onze schoenen maten.  
 

 
 
INKOOP -> LEVERANCIERS 
 
Indien de koppeling is gemaakt dient het kleur/maat systeem gekoppeld te worden op de leverancierskaart.  
Dit kan door op het tabblad Logistiek het ‘Componentsysteem’ te selecteren. In het onderstaand voorbeeld is ‘BOMMEL’ 
gekoppeld aan de leverancier ‘LEV-00003’. 
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8.2.1 Inkooporder met gekoppelde maten 

 
Indien nu een nieuwe inkooporder gemaakt wordt voor de leverancier Schoenfabriek Van Bommel ziet het systeem dat er een 
componentsysteem gekoppeld is.  
 
INKOOP -> TRANSACTIES -> ORDERS 
 
In het onderstaand voorbeeld is een nieuw artikel aangemaakt waarbij direct in de inkooporder matrix te zien is dat bij dit 
artikel, de leverancier, een andere maatcodering gebruikt. Het ‘Systeem’ is direct gevuld met de waarde die ingevuld is op de 
leverancierskaart. ‘LEV-00003’. Op horizontaal niveau zien we zowel de interne als de externe maatcodering.  
 
 
INKOOP -> TRANSACTIES -> ORDERS -> AFDRUKKEN -> ORDERDOCUMENT 
 
Het afdrukken van de maatspecificatie van de inkooporder wordt aangegeven op het tabblad Opties. 
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Vervolgens worden op de orderbevestiging en op de maatspecificatie zowel de interne maatreeks (Maatreeks) als de externe 
maatreeks (Maatreeks leverancier) afgedrukt. 
 
 

 

 

 

 

8.3 Serienr.Informatie & serienr (correctie)dagboek, schaduwnrs afhandelen  

 

8.3.1 Exemplaar registratie 

 
Het is mogelijk om artikelen te volgen via exemplaarregistratie (het unieke etiketprincipe). Hoewel de functionaliteit zich op 
verschillende plaatsen in het menu bevindt,  beschrijven we het hier alsof het slechts één menu betreft. 
Van een artikel met exemplaarregistratie worden serienummers aangemaakt op het moment dat een inkooporder wordt 
ontvangen of etiketten hiervan worden afgedrukt. 
 
Wanneer serienummers worden gebruikt in een vestiging waar het artikel niet op voorraad is worden deze vervangen door een 
“schaduwserienummer” welke in relatie staat met het originele serienummer. Intern worden deze nummers op voorraad 
geboekt, waardoor het boeken in alle gevallen kan doorgaan. Later worden de serienummers en de schaduwserienummers met 
elkaar vereffend. 
 
De serienummers van een artikel zijn vanaf de artikelkaart knop [Artikel] -> Serienummers te bekijken. 
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VOORRAAD -> TRANSACTIES -> ONGEBRUIKT SERIENUMMERDAGBOEK 
  
In dit dagboek  kunnen de serienummers welke niet zijn gebruikt, bijvoorbeeld etiketten die overblijven bij (een verdeling van) 
de inkoopontvangst in mindering worden gebracht op de documenten waaraan ze waren gekoppeld. 
 

 
Met de knop <Registreren> F11 worden de regels verwerkt (bevestig met ja). 

 
Exemplaarnummers worden niet naar de webshop geëxporteerd. Wel worden de instore barcodes geëxporteerd. 
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Wanneer op een artikel exemplaarregistratie toegepast moet worden, dient dit te worden ingegeven in het veld 
Artikeltraceringscode. 
 

 

Serienummers van een artikel kunnen bekeken worden op de artikelkaart (Artikel->Serienummers). Daar is de huidige status en 
voorraadvestiging zichtbaar.  Verder is het mogelijk het serienummer te traceren door middel van de functie Artikeltracering 
(Serienummer->Artikeltracering / Voorraad->Historie->Artikeltracering). 
 

 

 

8.3.2 Serienummers op documenten en artikeldagboeken 

 
Serienummers op een openstaand document of in het artikeldagboek worden bijgehouden in de reserveringen. Bij het boeken 

van een document of artikeldagboek wordt het serienummer uit de reservering overgenomen in de artikelpost en wordt de 

reservering verwijderd. Deze regels zijn zichtbaar te maken met behulp van de [functie] Regel ->Artikeltraceringsregels.  
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Voor Transfers geldt, dat er een apart reservering voor de verzending en voor de ontvangst ontstaat. Voor inkoop-
/verkooporders geldt, dat de serienummers ook worden geregistreerd in de Traceringsspecificatie. De records in deze tabel 
blijven bestaan zolang de inkooporder bestaat.  
Ongebruikte serienummers kunnen worden gevuld in het artikeldagboek om negatief te corrigeren.  
Als men ongebruikte etiketten wil crediteren aan de leverancier gebeurt dit op de gebruikelijke manier door middel van een 
inkoopretourorder of inkoopcreditnota. Een retourorder kan worden gemaakt met behulp van een handscanner. Op een 
inkoopcreditnota kan dit slechts door de exemplaren met de hand toe te voegen. 
 

8.3.3 Inventarisatie exemplaren. 

 
De exemplaren van de te inventariseren artikelen worden gemarkeerd bij het vrijgeven van de inventarisatietaak. Na het fysiek 
inventariseren worden de artikelen die niet geteld zijn negatief gecorrigeerd. Exemplaren die wel geteld zijn, maar niet eerder 
waren geregistreerd worden positief gecorrigeerd. Een afzonderlijke handleiding voor het inventariseren met exemplaren is ook 
beschikbaar.  
 

8.4 Verzendopdrachten & -voorstellen 

 

VOORRAAD -> TRANSACTIES -> VERZENDOPDRACHTVOORSTELLEN  

 
De verzendopdrachtvoorstellen zijn bedoeld om opdrachten te kunnen aanmaken voor de winkels om goederen naar een 
vestiging te verzenden. Met andere woorden: een verzendopdrachtvoorstel resulteert in één of meerdere verzendopdrachten 
(eveneens in dit menu onderdeel te vinden). De vestiging waarnaar de artikelen dienen te worden verzonden, kan het centrale 
magazijn, het retourenmagazijn (bijvoorbeeld bij klachten) of een bepaalde winkel zijn. Dit kan worden bepaald door in het veld 
‘Batchnaam’ op het pijltje te klikken en hierbij de naam en vestiging naar keuze op te geven. 
 

 

 

Vervolgens kan onder de knop [Selecteren] worden gekozen voor Artikelen (zie onderstaande schermafdruk), Transferontvangst 

of inkoopontvangst. De geboden selectiemogelijkheden zijn dus gebaseerd op artikel en/of ontvangstgegevens. Het is dus geen 

alternatief voor herverdelen dat kijkt naar de onderlinge verkoopprestaties van de winkels en evenmin voor aanvullen dat is 

gebaseerd op een vaststaande aanvulvestiging (waarvan wordt verzonden) en aanvulinstellingen (waarnaar wordt verzonden).  
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De artikelselectie kan worden bepaald op de eerste drie schermen (tabbladen). Als dit naar wens is ingevuld, dan kan op het 
laatste tabblad Opties  worden opgegeven of deze artikelen uit één specifieke vestiging, verschillende vestigingen (behorende 
tot een groep) of alle vestigingen dient te komen. Deze keuze bepaalt het uiteindelijke aantal verzendopdrachten naar één en 
dezelfde ontvanger (de vestiging die eerder bij de batchnaam is opgegeven). Tevens kan worden aangegeven of de artikelen 
uit collectie dienen te worden gehaald. Als dit wordt aangevinkt, dan worden de artikelen niet langer aangevuld. Het kan 
namelijk zo zijn dat door het uitvoeren van deze verzendopdracht de voorraad van deze artikelen in de winkels lager wordt dan 
hun aanvulinstellingen, waardoor het mogelijk is dat het centrale magazijn opnieuw gaat aanvullen naar dezelfde winkels!      
Om dit te voorkomen krijgen de artikelen dan in de serie vestiging analyse een vinkje ‘Uitgesloten voor assortiment.’ Dit dient 
handmatig te worden uitgevinkt als later voor dezelfde combinatie van artikel-serie en vestiging opnieuw dient te kunnen  
worden aangevuld. 
Het veld <Aantalsoort> kan worden leeggelaten, in dat geval wordt niet gespecificeerd hoeveel stuks dienen te worden 
verzonden. Ook is het mogelijk om hierbij ‘Voorraad’ te kiezen, waarbij de huidige bedrijfsvoorraad wordt gegeven op het 
opdrachtvoorstel (dat wil zeggen niet een vestigingspecifieke voorraad voor de artikelen) of ‘Alles’, waardoor de opdracht is om 
alles van het artikel te verzenden. 
Het veld <Regels maken per> heeft betrekking op welk detailniveau de regels in het voorstelscherm (dus niet op de 
verzendopdrachten zelf) dienen te worden getoond: per artikel, per serie (artikel-kleur) of per artikelvariant (per artikel-kleur-
maat). 
 

 

 

Tenslotte, wordt dit voorstel gevuld en kunnen nog wijzigingen worden uitgevoerd alvorens wordt gekozen voor de knop 
[Maken] 
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De verzenddatum is vaak de dag van vandaag of morgen, ‘transfercode via’ wordt leeggelaten als de goederen rechtstreeks 
naar de ontvangende vestiging gaan. Is dit niet het geval, dan kan worden gekozen voor een Transfer via vestiging waar de 
goederen eerst naar worden verzonden alvorens opnieuw te worden verzonden naar de ontvanger. 
 
De optie ‘Met voorraad’ aanvinken zorgt ervoor dat de vestigingsspecifieke voorraad per artikelvariant wordt getoond indien bij 
de artikelselectie de ‘Aantalsoort’ leeg of ‘Alles’ werd opgegeven. Indien daarentegen in het veld <Aantalsoort> werd gekozen 
voor ‘Voorraad’ gekozen, dan zal hier de totale bedrijfsvoorraad van de artikelvarianten worden getoond op de afzonderlijke 
verzendopdrachten.   
 
De documenten dienen te worden vrijgegeven, om daadwerkelijk in de datacom te worden meegenomen. Uiteraard kunnen 
deze documenten ook worden afgedrukt en/of zelf worden gemaild aan de winkels. Nadat de verzendopdrachten zijn 
aangemaakt wordt het verzendopdrachtvoorstel automatisch leeggemaakt, zodat het direct opnieuw kan worden gebruikt.  
 
Het is mogelijk om de voortgang van de verzendopdrachten te controleren door de keuze te maken onder de Voorraadlijsten 
voor ‘Verzendopdracht- & Transferafhandeling.’ In deze lijst kan een selectie worden gemaakt voor vestiging(groep)en en de 
periode waarbinnen de verzendingen al dan niet zijn verwerkt.   
  

8.5 Transfer orders & afhandeling 

 
Inleiding: Goederenverplaatsingen van de ene vestiging naar de andere vestiging worden vastgelegd als transfer orders. Een 
transfer order heeft naast een transfercode (uit), een transfercode (in) en een transitcode. Dat zijn respectievelijk de verzender, 
de ontvanger en de goederen onderweg (oftewel de vrachtwagen).  Voor een transfer order geldt dat de verzending altijd 
eerder dient te zijn geboekt dan de ontvangst. Met andere woorden: er kan niet worden ontvangen als het niet is verzonden. 
We komen hierop nog terug bij de transfer meldingen. Een transfer order wordt automatisch verwijderd als alles is verzonden 
en ontvangen. Uiteraard  blijven de geboekte transferverzending(en) en geboekte transferontvangst(en) in de historie bewaard. 
 
In de transfer routes wordt opgegeven welke vestigingen naar elkaar goederen kunnen verplaatsen (transfers maken), met 
welke vrachtwagen en nog drie instellingen,  
 

 
 
namelijk:  
1) ‘Verzendingen automatisch ontvangen.’ Indien verzendingen automatisch worden ontvangen dan wordt door het systeem het 
verzonden aantal ook direct hieropvolgend ontvangen.  
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2) ‘Positieve correcties toestaan’ gaat over het aantal van een verzendregel. Dit aantal wordt tot maximaal de administratieve 

voorraad van de verzendende vestiging geboekt. Eventuele hogere aantallen op een Verzendregel blijken uit de afwijkende 

aantallen van het “aantal origineel” en het “geboekt aantal”. Indien uit de eerste instelling of later uit de aantallen van de 

vereffende ontvangstregel blijkt dat hogere (verzonden) aantallen ook inderdaad zijn ontvangen (en dus ook fysiek zijn 

verzonden) wordt er automatisch een positieve voorraadcorrectie geboekt op de voorraad van de verzendende vestiging waarna 

alsnog de hogere aantallen administratief worden verzonden én ontvangen. 

3) ‘Verzending boeken bij ontvangstmelding’ is een nieuwe instelling vanaf versie 2.70 maakt het mogelijk om de goederen niet 

bij verzending maar bij ontvangst te scannen. Hierdoor wordt na het verwerken van de transfermeldingsregel van het soort 

‘Ontvangst’ met terugwerkende kracht ook een transfer order gemaakt en de transferverzending geboekt.  

 

VOORRAAD ->TRANSACTIES ->TRANSFERMELDINGREGELS 

 

In de retail sector hebben we vaak te maken met verschillen in aantallen die worden gemeld. Dit heeft enerzijds te maken met 
het grote aantal stuks (volume) en anderzijds met de verschillende kleuren en maten (diversiteit) waardoor verschillen 
ontstaan.  
Dit geldt niet alleen bij de inkoopontvangsten voor de goederen van de fabrikant maar ook bij de eigen bedrijfsvoering. Als 
goederen bijvoorbeeld in een herverdeelactie dienen te worden verzonden, dan kunnen hier al de eerste verschillen ontstaan.  
 
Alle interne verzendingen en alle interne ontvangsten die in Storelogix worden gemaakt en in RE (via StoreCenter) worden 
geïmporteerd komen in het overzicht “Transfermeldingsregels”. Deze regels kunnen hier worden afgehandeld. 
Transferorders die via Magazijnverzend-documenten of Pakbonnen of Magazijnontvangst-documenten administratief worden 
verzonden komen eveneens  in het overzicht “Transfermeldingsregels”. Deze regels zijn slechts ter inzage. Ze kunnen hier niet 
worden afgehandeld omdat in de vestigingsinstellingen is aangegeven dat magazijnfunctionaliteiten zijn vereist.  
 
Er zijn in de transfermeldingregels twee basis spelregels:  
 
 Restaantallen van een verzendregel kunnen worden afgehandeld door aan te geven dat deze alsnog administratief in de 

voorraad van de ontvangende vestiging “ontvangen” moeten worden (ontvangen) OF door aan te geven dat het 
restaantal “ongedaan” gemaakt moet worden waarna het systeem het restaantal terugboekt op de voorraad van de 
verzendende vestiging zonder dat de voorraad van de ontvangende vestiging wordt verhoogd.  
Filter hiervoor de juiste regel(s) en kies voor de knop Functies en dan Regels afhandelen: 

 

 

 

Maak de gewenste keuze en bevestig met [Ja]. 
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Kies nu onder de knop [Functies] voor -> Verwerken of F11 om de verzending (en ontvangst) te boeken of de verzending te 
laten vervallen. 
 
 Restaantallen van een ontvangstregel kunnen worden afgehandeld door aan te geven dat deze alsnog administratief uit de 

voorraad van de verzender “verzonden” moeten worden én administratief in de voorraad van de ontvangende vestiging 
“ontvangen” moeten worden (ontvanger gelijk geven) OF door te kiezen voor verzender gelijk geven, in dat geval worden 
de verzonden aantallen overgenomen als ontvangen  en wordt het vanuit Storelogix afwijkende  ontvangen “aantal” 
verlaagt en de ontvangstregel als afgesloten beschouwt. Als er niets is verzonden, dan wordt met deze optie dus ook niets 
ontvangen. 

 

 

  

8.6 Aanvullen & instellingen 

8.6.1 Aanvulinstellingen 

 
Er dienen een aantal instellingen gedaan te worden om de functionaliteit voor het aanvullen te kunnen gebruiken.  

 

MAGAZIJN -> INSTELLINGEN -> AANVUL- EN DISTRIBUTIE-INSTELLINGEN 

 

Hier dienen de velden <Afhandelmethode > en het <Aanvulbereik>  te worden ingegeven.  
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Als Afhandelmethode wordt één van de onderstaande mogelijkheden gekozen: 
 
Maat per maat 
In deze berekeningswijze wordt geprobeerd om de behoefte aan voorraad per variant (lees: maat) aan te vullen. Voor een 
winkel kan dat betekenen dat de ene maat wél en een andere maat niet wordt aangevuld. Als het minder belangrijk is dat er 
“volle” maatreeksen in de winkel aanwezig zijn, is deze methode geschikt. Het leidt er toe dat de voorraad meer over de 
winkels wordt gespreid dan met: 
 
Vestiging per Vestiging 
Voor de vestiging met, op serieniveau, de grootste behoefte aan aanvulling wordt geprobeerd om alle maten aan te vullen. Pas 
daarna is een andere vestiging aan de beurt. 
 
Het Aanvulbereik bepaalt bij de aanvullingsmethode MIN/MAX de behoefte aan voorraad. Het aanvulbereik is mede bepalend 
voor de hoeveelheid die een locatie dient te krijgen.  
 
Alleen Variant 
Bij deze instelling zal het systeem alleen voor die variant (kleur+maat) een aanvulling berekenen, die op basis van de 
ingestelde methode een tekort heeft; 
Voorbeeld: 

Maat S M L XL XXL 
MIN 1 1 1 1 1 
MAX 1 2 3 2 1 
Voorraad store 1 
 

1 2 0 1 1 

Alleen maat L komt onder het minimum en zal worden aangevuld met +3. 
 
Totaal Series 
Indien één van de varianten van een serie aangevuld moet worden, dan worden met deze instelling ook alle  
varianten aangevuld tot de ingestelde aantallen. 
 
Voorbeeld: 
 

Maat S M L XL XXL 

MIN 1 1 1 1 1 

MAX 1 2 3 2 1 

Voorraad store 1  1 1 0 1 1 

 

Maat L komt onder het minimum en hiervoor zullen 3 stuks worden aangevuld. De andere maten worden bij deze instelling 

eveneens tot het maximum aangevuld. 

 
Resultaat: maat M +1, maat L +3, maat XL +1. 
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8.6.2 Aanvulling kaart 

 

VOORRAAD -> ARTIKEL 

 
Onder de knop [Artikel] kan gekozen worden voor Aanvul instellingen. 
 

 

Het is mogelijk om de aanvulling in te stellen op één van de volgende niveaus: 
 
Op artikelniveau 
Op serie niveau 
Op Levenscyclusfase code  
Per locatie, locatiegroep, of dezelfde voor alle locaties 
 
Afhankelijk van de kenmerken van een artikel of een serie en de datum waarop het aanvulvoorstel wordt gedraaid, wordt door 
het systeem bepaald welke aanvullingskaart van toepassing is. 
Indien voor series (kleuren) aparte voorraadinstellingen bestaan, dient met F3 een nieuwe kaart te worden aangemaakt. Zo 
niet, dan kan rechtstreeks naar de matrix gegaan worden en gelden de instellingen voor alle kleuren. 
 
Onder de knop [instellingen] -> Matrix 
Het aanmaken van deze kaart en de bij bijbehorende aanvul instellingen kan gedaan worden via de scheduler. De scheduler zal 
altijd op vestigingsniveau de instellingen vullen. Handmatig aangemaakte regels op een hoger niveau (‘vestigingsgroep’ of ‘alle 
vestigingen’) zullen daarmee overbodig worden. Om te voorkomen dat de scheduler regels per vestiging toevoegt aan een 
handmatig aangemaakte winkelaanvulling kaart moet deze kaart worden aangemaakt zonder een kleur code. 
 
Leveringen-horizon:  
Bij het draaien van een aanvullingsbatch wordt het aantal dagen uit dit veld opgeteld bij de werkdatum. Binnen de aldus 
berekende tijdshorizon worden aantallen van eventuele nog uit te leveren inkooporders meegerekend in de economische 
voorraad van een locatie. 
 
Belangrijk om te weten: de voorraadbehoefte van een locatie wordt berekend uit het verschil tussen de optimale voorraad en 
de economische voorraad. De optimale voorraad is weer afhankelijk van de aanvullingsmethode voor de gekozen artikel-serie 
en vestiging. 
 

8.6.3 Aanvullingsmethode 

 
Onder de knop  [Instellingen] -> Matrix kan één van de aanvullingsmethodes gekozen worden:  

 Initiële verdeling  

Bij ‘Initiële verdeling’ wordt de minimale (en maximale) voorraad van een locatie gebaseerd op de aantallen uit een 

voorverdeling, of als die niet wordt gebruikt, op de allereerste levering. 

 
 IN/MAX  

Bij ‘MIN/MAX’ wordt de aanvulling bepaald aan de hand van de ingegeven minimale en maximale voorraad in de matrix op de 

winkel aanvulling instellingen kaart.  

 OPT  

Verkoopverwachting; Voorspelde verkoop aantallen 

Bij de ‘Voorspelde verkoop aantallen’ methode wordt de voorraadbehoefte dynamisch berekend door de prognosefactor te 

vermenigvuldigen met de verkoophistorie. Deze ‘multiplicator’ kan door de gebruiker aangegeven worden in de instellingen van 

de aanvulvoorstellen (voorafgaand aan de uitvoering). 

 
Voor elke aanvullingsmethode kan ingesteld worden wat het systeem moet doen als de beschikbare voorraad op het magazijn 

onvoldoende is om de behoefte in alle winkels aan te vullen: 

 
Aanvullen tot 1 stuk: eerst alle winkels één stuk geven, als er dan nog voorraad over is; 

Aanvullen tot aan het minimum, als er dan nog voorraad over is; 



 

 Pagina 174 van 234 

 

Aanvullen tot aan het maximum. 

Verwachte verkopen aanvullen; er wordt aangevuld op basis van de berekende verkoopprognose die gebaseerd is op de waarde 
die ingevuld wordt in de kolom ‘verkoop prognose gebaseerd op’. 
 
Als er te weinig aanvulvoorraad is voor de totale aanvulbehoefte, dan worden de volgende prioriteitsregels gehanteerd: 
De handmatig ingestelde prioriteit van de winkel. (toewijzingsvolgorde in de batch) 
Het absolute tekort: dit is verschil tussen gewenste voorraad (1, minimum, maximum, optimum) en de economische voorraad.  
De filialen met voorraad = 0.  
Het relatieve tekort: dit is het absoluut tekort gedeeld door de economische voorraad, dit is niet van toepassing op filialen met 
voorraad = 0.  
Op basis van de verkoopverwachting.  
Willekeurig.  
 
De aantallen MIN en/of MAX kunnen worden ingevoerd onder de knop [Artikel] > Aanvulinstellingen en vervolgens voor 
[Instellingen]-> Matrix. Vergeet niet om de aanvulmethode in de regels op te geven: 
 

 

 

8.6.4 Incomplete maatreeksen 

 
Bij het aanvullen (en ook bij herverdelen) toont het systeem welke maatreeksen vóór en na het draaien van  het voorstel als 
Incompleet wordt aangemerkt. Dit heeft verder geen gevolgen in de berekening maar is een signaal dat het resultaat niet 
optimaal is en eventueel handmatig kan worden gewijzigd. 
 
Het systeem controleert op basis van twee parameters of de (maat-)reeks van een artikel als Incompleet wordt beschouwd: 
 
 Varianten (%) met een tekort:  
 
Van de economische voorraad per winkel wordt gecontroleerd bij hoeveel procent van de varianten er een tekort is ten opzichte 
van de verwachte aantallen verkopen en dit percentage wordt afgezet tegen het hier in te vullen percentage “% Varianten met 
een tekort”. 
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 Tekort (%) aan verkoopwaarde:  
 
Het systeem controleert hoeveel procent van de verkoopwaarde van de geschatte verkopen niet wordt afgedekt door de 
verkoopwaarde van de economische voorraad en toetst het resultaat tegen het hier in te vullen percentage “% Tekort aan 
verkoopwaarde”. 
 
Indien in één of beide controles het ingestelde percentage niet wordt bereikt dan wordt het artikel als incompleet aangemerkt 
en wordt dit in de matrix bij de betreffende locatie getoond. 
 
Deze parameters kunnen worden gevonden onder : 
 

MAGAZIJN -> INSTELLINGEN -> AANVUL- EN DISTRIBUTIE-INSTELLINGEN 

 

 

 

8.6.5 Winkels aanvullen: Vestiging aanvullingsstatus 

 

VOORRAAD -> VESTIGINGEN 

 
Aan de hand van diverse statussen bepaalt het systeem welke vestiging aangevuld mag worden. 
Op de Vestiging kaart tabblad Winkel veld <Status>  kan een status worden geselecteerd die bepaald welke logistiek 
handelingen uitgevoerd mogen worden. Plaats een vinkje voor ieder toegestaan type van goederenontvangst. De status 
aanmaken kan via het menu: 
 

VOORRAAD -> ALGEMENE GEGEVENS -> VESTIGINGSSTATUS 
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Om te worden aangevuld, dient het artikel tevens een aanvulvestiging te hebben die niet is geblokkeerd op bovenstaande wijze 
of waarbij is aangegeven: ‘Uitgesloten voor assortiment.’ De aanvulvestiging geldt per kleur en per winkel en kan worden 
opgegeven op de artikelkaart onder de knop [Artikel] > Serievestigingsanalyse .  
 

8.6.6 Winkelaanvulling instellen 

 

VOORRAAD -> TRANSACTIES-> AANVULVOORSTELLEN 

 
Een voorstel heeft een aantal instellingen die de berekening van de aanvullingsbehoefte aanstuurt voor de geselecteerde 
artikelen.  
 

 
Bij het aanmaken van een voorstel worden diverse instellingen (Sortering, Automatisch verwerken, Leveringssoort, enzovoort) 
overgenomen van de standaard instellingen op een hoger niveau maar kunnen in het voorstel worden gewijzigd. Er kunnen 
meerdere voorstellen aangemaakt worden met verschillende instellingen. 
 

Klik hiervoor op naar boven in het veld <Naam>  

 

Klik op een nieuwe regel om een voorstel aan te maken. 
 
Standaard worden deze instellingen overgenomen uit de Analyse instellingen en de Aanvul- en Distributie instellingen; 
 Sorteringcriteria 1,2,3 
 Prognosefactor 
 Periodelengte prognose (dagen) 
 Variant % te kort 
 Tekort % van de verkoopwaarde 
 
Drie instellingen zijn met name nog van belang:  
 
1) ‘Functie’ Hier dient te worden gekozen uit ‘Aanvullen’ of ‘Nabestellen’. In het eerste geval worden tranfer orders aangemaakt 
van het aanvulmagazijn naar de winkels en in het tweede geval wordt in een nabestelvoorstel een aantal per artikelvariant per 
winkel voorgesteld waarvoor inkooporders kunnen worden aangemaakt. 
 
2) ‘Initiële distributie’. Deze instelling maakt het mogelijk om artikelen mee te nemen in het aanvulvoorstel die nog niet eerder 
zijn gedistribueerd. Hiervoor dienen deze artikelen wel al aanvulinstellingen te hebben. 
 
3) ‘Leveringssoort.’ Deze instelling is slechts van belang als gewerkt wordt met de functie ‘Nabestellen’. Hierbij kan worden 
gekozen uit: een lege waarde, ‘Distributie’ of ‘Rechtstreeks’. Hierdoor wordt de vestiging bepaalt die op de nabestelorders 
kenbaar wordt gemaakt. Door het veld leeg te laten wordt het veld <vestiging>in de kop en de regels in deze orders gelijk 
gemaakt aan de aanvulvestiging. Door te kiezen voor ‘Distributie’ wordt het veld <vestiging> in de kop en de regels in deze 
orders gelijk gemaakt aan de aanvulvestiging en de bestemmingsvestiging in de regels gevuld met de winkels waarnaar de 
goederen dienen te worden gedistribueerd als de centrale ontvangst van de goederen heeft plaats gevonden. Door te kiezen 
voor ‘Rechtstreeks’ wordt het veld <vestiging> in de kop en de regels in deze orders gelijk gemaakt aan de winkel waar de 
aanvulbehoefte bestaat. 
 
Deze waarde voor deze instellingen worden als standaard overgenomen maar ze kunnen per voorstel specifiek aangepast 
worden. Indien de standaard waarde zelf aangepast dient te worden, dan kan dit bij: 
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MAGAZIJN -> MODELLEN EN SJABLONEN -> AANVULVOORSTELSJABLOON 

VOORRAAD -> MODELLEN EN SJABLONEN -> HERVERDEELVOORSTELSJABLOON 

 
Via de knop [Sjabloon] >  
 Aanvulvoorstellen  
 Herverdeelvoorstel  
 

8.6.7 Winkelaanvulling uitvoeren 

 

VOORRAAD -> TRANSACTIES -> AANVULVOORSTELLEN 

 
 
Als alle instellingen gereed zijn kan een winkelaanvulling worden uitgevoerd. Over het algemeen zal het zo zijn ingesteld dat dit 
automatisch plaatsvindt, maar het kan uiteraard ook handmatig worden uitgevoerd. Voor de handmatige uitvoering volgen nu 
de stappen: 
Open het aanvulvoorstel 
Klik op de knop [Functies] -> Vestigingsselectie.  
Er zijn hier twee mogelijkheden: 
 

 Geen indeling , geef handmatig de winkels in door in het veld <Indeling>  te klikken op de knop  en een 
vestigingsgroep te selecteren uit de lijst.  

 

 

 Indeling: klik op [Selecteren] -> en vink de vestigingsgroepen die aangevuld worden aan in de kolom ‘geselecteerd’ en klikt 
op [OK]. De vestigingen worden in de lijst getoond. 

 
Ga terug naar het winkelaanvulling dagboek. 
Klik op de knop [Selecteren]> om selecties te maken.  
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Op het tabblad Artikelstructuur  worden de criteria opgegeven voor één of meerdere artikelgroepen.  
 

Het tabblad KPI Criteria (serie) geeft de mogelijkheid prestatie indicatoren (bijvoorbeeld: verkoopaantal of omzetsnelheid) op te 
geven als selectiecriteria voor welke artikelen al dan niet worden geselecteerd om te worden aangevuld. Of deze artikelen 
worden aangevuld en hoe wordt hiermee dus niet opgegeven.  
 
Op het tabblad Artikel zijn specifieke criteria op te geven afkomstig van het artikelbestand. Bijvoorbeeld: een seizoen of 
collectie.  
 
Tenslotte, het tabblad Opties (om de selectie van artikelen nog specifieker te maken): 
 
 Alleen artikelen aanvullen met activiteit in periode; hier kan een keuze gemaakt worden uit de laatste periode, n-periode 

of het handmatig ingeven van een periode. De eerste twee velden worden gebaseerd op de periode instellingen die van 
toepassing zijn onder de levenscyclusfase instellingen.  

 Levenscyclusfase vestigingsfilter; Indien gebruik wordt gemaakt van levenscyclusfases kan hier een filter gezet worden  
Een levenscyclusfase wordt gedefinieerd per serie per vestiging. Het is mogelijk een vestiging te selecteren die een 
bepaalde status heeft, bijvoorbeeld de fase Uitverkoop. De vestiging die hier geselecteerd wordt is representatief voor alle 
vestigingen met dezelfde levenscyclusfase. Dit houdt in dat er nu kan worden aangevuld naar alle vestigingen met een 
gelijke levenscyclusfase. 

 Levenscyclusfasefilter; Hier wordt de fase gedefinieerd die hoort tot de hierboven genoemde vestiging. 
 Alleen series met winkelaanvulbehoefte; alleen de series die een aanvulbehoefte hebben worden opgehaald in het 

voorstel. 
 Niet aangevuld in periode; geef de periode in waarbinnen er geen aanvulling geweest mag zijn voor de gekozen artikelen. 

Klik op [OK] om de artikelen die voldoen aan de criteria op te halen. Het is mogelijk om meerdere malen artikelen met 
verschillende (niet-overlappende) criteria op te halen. Deze worden dan toegevoegd aan het dagboek. 

 
Na het ophalen van de artikelen in het dagboek kunnen nog diverse sorteringen worden toegepast op het scherm met de 
artikelen en de verzamelde informatie, door middel van het veld <Sortering> in de kop van het dagboek.  
 

 
 
Dit geeft een goed beeld van de statistiekgegevens van de artikelen die aangevuld  moeten worden. De getoonde kengetallen 
zijn voor het totale bedrijf berekend en kunnen zo voor de series onderling worden vergeleken. Onder de knop ‘Regel’ / Matrix 
kan dit per serie voor de vestigingen onderling worden vergeleken. Desgewenst kunnen regels op elk moment worden 
verwijderd uit het voorstel.  
 
Bij het ophalen van de artikelen wordt de behoefte voor het aanvullen berekend. Als er instellingen gewijzigd zijn op de 
artikelkaart kan met de [Functie] -> Aanvullingsnoodzaak berekenen de behoefte opnieuw worden berekend. 
 
Klik op de knop [Regel] -> Matrix. Hier wordt de aanvullingsbehoefte per artikel (serie)/per vestiging getoond. De getallen 
tussen haken zijn afkomstig uit de matrix statistiek.  
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Er kan in het veld <Matrix statistiek> in de kop aangegeven worden wat dient te worden getoond. Hetzelfde geldt voor de 
waarden in de cellen. Dit wordt aangegeven door de Waarde in de matrix. Deze gegevens geven detailinformatie over de 
aanvulbehoefte van het betreffende artikel. 
 
In de matrix kunnen de aantallen desgewenst worden aangepast (zolang in de matrix statistiek ‘Toekomstige economische 
voorraad’ is ingesteld). 
 

8.7 Herverdelen & instellingen 

8.7.1 Invoer herverdelen 

 

Hieronder volgt een beschrijving van de stappen die achtereenvolgens dienen te worden gezet om te komen tot een 

herverdeeladvies. Hierbij zijn de instellingen van groot belang, omwille van een beter begrip van deze functionaliteit leggen we 

eerst het proces uit en daarna de instellingen.  

 
Het doel van herverdelen is het hergroeperen van de aanwezige voorraad in de winkels op basis van de verkoophistorie. Over 

de gekozen historie (perioden) wordt het verkoopgemiddelde per dag berekend en dit resultaat wordt gebruikt bij de gekozen 

prognose periode naar een geschat aantal verkopen per winkel. De aanwezige voorraad wordt vervolgens op basis hiervan 

opnieuw verdeeld. 

 

8.7.2 Herverdeelvoorstel keuze 

 
Alvorens te herverdelen zal een keuze worden gemaakt voor een bepaald herverdeelvoorstel. Dit kan afhankelijk zijn van de 

gebruiker en/of instellingen van het voorstel. Zo kunnen voor verschillende gebruikers verschillende voorstellen worden 

aangemaakt en kan er bijvoorbeeld ook een voorstel worden aangemaakt voor de automatische verwerking. We adviseren om 

géén overlappende artikelselecties in de verschillende voorstellen uit te voeren, zodat het duidelijk is op basis van welke 

instellingen welk advies is gegeven. 

 

Er kunnen diverse zelfgekozen beperkingen worden opgelegd aan het herverdelen door middel van het veld ‘Artikelstatus’ op de 

Retailartikel kaart en het veld ’Vestiging status’ op zowel de Vestigingskaart als ook op de serie vestiging analyse. Beide 

statusvelden dienen als blokkering en kan worden toegepast op de onderstaande drie niveaus. 

 

• Per artikel (de blokkade geldt voor alle kleuren en vestigingen).  

• Per vestiging (de blokkade geldt voor alle artikelen) 
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• Per serie/vestiging (de blokkade geldt voor een of meerdere kleuren en/of vestigingen). 

 
Op de (vestiging) status is het mogelijk om specifiek het herverdelen (inkomend en/of ingaand) te blokkeren. Op de 
artikelstatus kan dit slechts algemener worden gedaan door alle transferverzendingen en/of ontvangsten te blokkeren. 
 
De blokkeringen komen terug in de regel matrix van het herverdeelvoorstel waarvan uitsluitend de velden die zijn afgeleid van 
de (vestiging) status nog kunnen worden aangepast. 
 

8.7.3 Vestiging selectie 

 
De eerste functie die bij het herverdelen dient te worden uitgevoerd is de vestigingselectie. Hierbij kan tevens worden 
aangegeven of bepaalde winkels (binnen het betreffende herverdeeladvies) dienen te worden geblokkeerd voor inkomende 
en/of uitgaande goederen. Het centraal magazijn kan niet worden uitgesloten of ingeperkt omdat deze vestiging door het 
systeem wordt gebruikt om de aantallen tussen de vestigingen te salderen. 
 

8.7.4 Artikel selectie 

 
De tweede functie die dient te worden uitgevoerd is de artikelselectie. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van selectie criteria 
die te vinden zijn op vier tabbladen. Dat zijn gegevens over de artikelstructuur, de kritische prestatie indicatoren, de artikelen 
en de opties. Het eerste en het derde tabblad staan toe om te kiezen uit statische gegevens (welke artikelgroep, welke collectie, 
enzovoort), het tweede kent de mogelijkheid om dit te doen met behulp van dynamische gegevens (met welke omzetsnelheid, 
welke verkopen, enzovoort).  
 
De waarde van de kengetallen wordt berekend per serie op bedrijfsniveau (en is dus onafhankelijk van de gemaakte vestiging 
selectie). 
 
Op het tabblad Opties kan een periode worden opgegeven waardoor uitsluitend series worden geselecteerd met activiteiten 
binnen de opgegeven periode. Bijvoorbeeld wanneer bij ”Custom” een begindatum en/of einddatum wordt ingegeven, worden 
alleen die series geselecteerd waar artikelposten van zijn in de opgegeven periode óf wanneer de “Economische voorraad” is 
gewijzigd ten opzichte van de genoemde periode. 
 

8.7.5 Handmatig aantallen herverdelen  

 
Als de regels in het herverdeelvoorstel gevuld zijn, kan worden gekeken naar welke kolommen worden getoond/verborgen. Zo 
kunnen de regels (series) worden gesorteerd op ‘Verkoopwaarde (LV)’, waarbij ook de kolom ‘Voorraad winkels’ zichtbaar wordt 
gemaakt. Zo is direct te zien welke series bij het herverdelen de meeste verkooppotentie hebben (namelijk met een hoge 
‘Waarde geschat aantal verkopen’ en een verlaagde/verspreide voorraad).  
 
Het is mogelijk om handmatig voor elke serie de aantallen te herverdelen. In dat geval kan onder de knop [Regel] worden 
gekozen voor Matrix en dan gekozen worden voor de waarde ‘Economische voorraad’ in het veld ,Waarde in Matrix>. en 
<Geplande voorraad verplaatsingen> in het veld <Matrix statistiek>. In de cellen van de matrix kunnen nu twee waardes 
tegelijk worden getoond. De eerste van deze getallen staat buiten de haakjes en is (indien aanwezig) de economische voorraad 
en de tweede waarde staat binnen de haakjes en kan zelf worden ingevoerd met de aantallen die dienen te worden verzonden 
(met een min-teken ervoor) en ontvangen.  
 

8.7.6 Herverdeel aantallen met functies 

 
Met de functie [Aantallen herverdelen] kan voor alle geselecteerde regels in het dagboek een herverdeeladvies door het 
systeem worden berekend. Deze functie verdeelt de voorraad over de locaties naar rato van de “Waarde Geschat Aantal 
Verkopen.” Als hierdoor aantallen worden gevonden om te worden herverdeeld, dan wordt op de voorstelregels de kolom 
‘Voorraad verplaatsingen’ aangevinkt.  
Wanneer een vestiging is geblokkeerd om te verzenden, dan wordt de economische voorraad van deze locatie niet 
meegenomen in het herverdeeladvies, zodat deze niet gebruikt kan worden om te herverdelen. Ook wanneer de economische 
voorraad afwijkend is van de actuele voorraad, dan wordt het verschil hiertussen niet meegenomen in het herverdeeladvies, 
omdat deze extra voorraad nog niet/niet meer beschikbaar is. Alleen de daadwerkelijke voorraad van een locatie komt dan in 
aanmerking voor herverdeling.  
 

Opties: 
De eerste twee instellingen kunnen leeg worden gelaten, tenzij het herverdeeladvies zo grote aantallen adviseert dat het 
verstandig is om dit te beperken tot de één of de andere grenswaarde (één optie aanvinken) of de laagste van de twee 
grenswaardes (beide opties aanvinken). 
• Tot geschatte verkoopaantallen limiteren 
• Tot aan max. winkelaanvulinstellingen limiteren 
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Daarnaast is er de optie:  
• Minimum aantal per variant 
 
Deze instelling kan met name zinvol worden gebruikt in combinatie met de referentiemaat (per dagboek). 
Tenslotte kan worden gekozen tussen één van de volgende instellingen: 
• Max. vestigingen per serie bepalen  
• Max vestigingen herverdelen  
 
Bij het aanvinken van de bovenste instelling wordt dit door het systeem bepaald en door de onderste instelling aan te vinken 
kan een maximum aantal vestigingen aangegeven worden die voorraad dienen te krijgen. Dit zijn dan de vestigingen met het 
hoogste “Geschat Aantal Verkopen”.  
  

8.7.7 Regel / Matrix 

 
Elke regel bestaat uit een serie en heeft een onderliggende matrix met verticaal de winkels en horizontaal de maten. Door een 
keuze te maken uit de beschikbare opties voor de waarde in matrix en matrix statistiek kunnen twee verschillende kengetallen 
in de relevante cellen van de matrix worden getoond. De kolommen kunnen naar eigen inzicht worden getoond en/of 
verborgen. De kolommen kennen een aantal specifieke aanduidingen: ‘Aantal’ toont een hoeveelheid, ‘LV’ toont een bedrag in 
Lokale Valuta en ‘Nieuw’ betekent een berekende waarde als het herverdeeladvies ongewijzigd wordt uitgevoerd en LCFC is de 
waarde voor de huidige artikel LevensCyclus Fase Code.    
 
De bovenste regel is de zogenaamde saldoregel en wordt gebruikt om het verschil per variant te tonen tussen de te verzenden 
aantallen en de te ontvangen aantallen. Een negatief aantal wordt rood afgedrukt. Indien er nog aantallen ongelijk aan nul op 
de saldo regel staan wordt op de serie regel de kolom ‘Aantallen te verdelen’ aangevinkt als signaal dat het herverdelen voor 
deze serie nog niet is afgerond (het aantal te verzenden is in dit geval ongelijk aan het aantal te ontvangen). Zolang er nog 
aantallen zichtbaar zijn in deze regel (met inbegrip van de eventuele nul-aantallen!), dan zijn er nog niet-gekoppelde 
voorraadverplaatsingen aanwezig. Deze dienen eerst te worden gekoppeld voordat transfer orders kunnen worden gemaakt.  
 
Het aanvulmagazijn (indien aanwezig) wordt ook altijd meegenomen in de matrix en kan niet worden uitgesloten in de vestiging 
selectie. Deze vestiging kan uitsluitend worden uitgesloten als de geselecteerde artikelen niet langer worden aangevuld of als ze 
worden aangevuld (hiervoor dient dan de transfer uit vestiging in de serie vestiging analyse leeg te worden gemaakt). 
 

8.7.8 Voorraadmutaties koppelen 

 
Als het al dan niet aangepaste herverdeeladvies voor de serie(s) gereed is, dan dient de functie [Voorraadmutaties koppelen] te 
worden uitgevoerd. Hierdoor worden de te verzenden en te ontvangen aantallen per winkel per maat vastgelegd (deze 
aantallen kunnen zo nodig later worden gewijzigd).   
 
Er bevinden zich twee rapporten onder de knop [Afdrukken] van het herverdeelvoorstel: 
• Verslag per vestiging  
• Verslag op artikelstructuurniveau 
 
Deze twee rapporten dienen om de werkelijke stand (vóór het herverdelen) te kunnen vergelijken met verkoopresultaten (na 
het herverdelen). Twee kengetallen hierbij zijn van groot belang, namelijk geschat percentage tekort en de verkoopdekking in 
dagen. Het eerste rapport toont voornamelijk de onderlinge verschillen tussen de vestigingen en het tweede rapport de 
onderlinge verschillen tussen de artikelen. 
 

8.7.9 Herverdeelvoorstel afdrukken 

 
Dit rapport onder de knop [Afdrukken] toont de aantallen die worden herverdeeld en kan worden gebruikt op het hoofdkantoor 
(ter beoordeling van het herverdeeladvies)  Het rapport kan slechts worden gebruikt voor de gekoppelde voorraadmutaties. Er 
wordt een overzicht gegeven welke transfers kunnen worden aangemaakt in de functie [Transfers] aanmaken.  
Voor de winkels adviseren we om dit rapport niet te gebruiken. Hiervoor is inmiddels de functionaliteit van verzendopdrachten 
beschikbaar gekomen. Met behulp van de verzendopdracht kan - in tegenstelling tot het transfervoorstel – de opvolging van de 
herverdeelopdrachten door de winkels op het hoofdkantoor worden gecontroleerd. 
 
Het tabblad Opties bestaat uit een aantal keuzes voor het afdrukken:  
• Sortering: de gegevens kunnen worden gesorteerd per artikel(variant), per artikelstructuur/merk of per merk 

artikelstructuur 
• Omschrijving: Er kan een keuze worden gemaakt uit één van de volgende omschrijvingen die bij de artikelinformatie 

kan worden getoond: artikelomschrijving, artikelomschrijving2, POS omschrijving. 
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• Afdrukken per vestiging (uit): Voor de vestiging die voorraad moet versturen worden de in te sturen artikelen 
gegroepeerd per vestiging waar naar toe moet worden gestuurd. (=bestemmingsvestiging) 

• Afdrukken per vestiging (in): het verschil met de andere optie is dat er per bestemmingsvestiging op een nieuwe 
pagina wordt begonnen. 

 

8.7.10 Aanmaken Transfers  

 

Met de knop [Maken]  worden verzendopdrachten aangemaakt voor de winkels en transfer orders voor de magazijnen die 
betrokken zijn bij het herverdeeladvies. Van de aan te maken Verzendopdrachten kan worden aangegeven dat ze ook dienen te 
worden vrijgegeven, zodat het wordt doorgezet als interne verzendopdracht in het Storelogix pakket van de winkels. Middels 
het rapport “Verzendopdracht- en Transferafhandeling” onder VOORRAAD -> LIJSTEN kan opvolging van de 
herverdeelopdrachten door de winkels op het hoofdkantoor worden uitgevoerd.  
Door de instelling ‘Vestigingen zonder  economische voorraad (nieuw) uitsluiten’ aan te vinken bij het maken van de 
verzendopdrachten, wordt voorkomen  dat de teruggehaalde / het teveel aan voorraad die in de magazijnvoorraad wordt 
opgenomen, later weer via het aanvullen en/of herverdelen opnieuw aan dezelfde ingeleverde winkels wordt geleverd. Dit geldt 
slechts gedaan voor de winkels die het artikel-serie daadwerkelijk hebben verzonden in dit voorstel en die op geen enkele maat 
hierna nog economische voorraad hebben.        
       

9 Stockbase 

Stockbase verbindt leveranciers en retailers met elkaar die online willen samenwerken op het gebied van voorraaddeling 
Voordat gewerkt kan worden met Stockbase in Retailium dient aan onderstaande voorwaarden te worden voldaan: 
 

 De leverancier moet externe EAN-codes toepassen 
 Artikelen moeten bekend gemaakt worden door de leverancier middels een “Pricat” waarbij alleen de artikelen 

worden aangeleverd die ook beschikbaar zijn gesteld voor die retailer (indien een retailer of een leverancier niet 
met EDI werkt, kunnen ook handmatig de EAN-codes aan een artikel worden toegevoegd) 

 De leverancier en retailer willen met elkaar samenwerken op basis van een Stockbase overeenkomst; 
 De retailer heeft een webshop en is bekend met het koppelen van artikelen aan zijn webshop; 
 Door de retailer wordt de weborder export en import (standaard ACA interface) toegepast; 
 De retailer is bekend met het afhandelen van weborders; 
 In de huidige fase van Stockbase zal alleen een uitlevering van goederen aan de consument via de retailer 

plaatsvinden (dus geen dropshipment); 
 In fase 1 is de koppeling van een inkooporder aan een verkooporder een handmatige actie, zoals ook de 

logistieke processen; 
 Afspraken tussen de retailer en leverancier over spelregels ( retourbeleid, prijsbeleid) zijn gemaakt en zijn de 

verantwoordelijkheid van de leverancier en de retailer. 

 

Dit hoofdstuk geeft geen uitleg over de werking van EDI. Wanneer een retailer hier nog geen gebruik van maakt zal hier een 
afzonderlijke training voor gevolgd moeten worden. 

9.1 Stamdata 

Om Stockbase artikelen te kunnen herkennen zullen drie velden in Retailium moeten worden aangemaakt. 
Artikelstatus: 
Een nieuwe artikelstatus moet worden aangemaakt. Hiermee kenmerken we artikelen die beschikbaar zijn voor Stockbase. 
In het menu “Voorraad” zit onder de map algemene gegevens het menu-item “Artikelstatus”. Ga hier op een lege regel staan of 
kies F3 voor een nieuw record en geef hier STKB in met de omschrijving “Stockbase artikel”. Vul geen blokkeringen in! 
  
Verzendwijze 
Een extra verzendwijze moet worden aangemaakt.  
Dit maakt het mogelijk om in de verkooporders en de magazijnverzendingen filters te zetten op alle orders met artikelen die via 
Stockbase verkocht zijn. Hier moeten namelijk extra werkzaamheden of uitgevoerd worden of zijn niet direct af te handelen 
omdat de inkoop nog plaats moet vinden. 
Ga naar het menu “Inkoop” en kies onder de map algemene gegevens voor de menu-optie “Verzendwijze”. Ga hier op een lege 
regel staan of kies F3 voor een nieuw record en geef hier STKB in met de omschrijving “Verkocht via Stockbase”. 
 
Inkoopcode 
Een nieuwe inkoopcode moet worden aangemaakt.  
Deze code moet worden toegevoegd in een verkooporder om op die manier automatisch een verzamelinkooporder te krijgen 
voor de leverancier. 
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Ga naar het menu “Inkoop” en kies onder de map algemene gegevens voor de menu-optie “Inkoopcode”. Ga hier op een lege 
regel staan of kies F3 voor een nieuw record en geef hier INKOOP in met de omschrijving “Inkopen Stockbase”. Vink als laatste 
ook het veld “Speciale order” aan. 

9.2 Stockbase proces 

Onderstaande afbeelding geeft schematisch weer welke relaties er liggen tussen de diverse partijen en applicaties. Hieronder 
staat beschreven hoe in fase 1 van Stockbase het complete proces zal lopen vanaf pricat tot uitlevering van de weborder aan de 
retailklant.  
De volgende onderdelen zullen beschreven worden: 

 Verwerken pricats  
 Complementeren artikelen op de webshop 
 Verkoop 
 Aanpassen van de verkooporder 
 Maken inkooporder 
 Ontvangst goederen 
 Verzenden en factureren weborder 

 
 

 

 

9.2.1 Verwerken Pricats 

De basis voor de aansluiting aan Stockbase zijn EAN-codes. Een leverancier zal voor de deelnemende collectie een Pricat bericht 
aan de retailer moeten aanleveren zodat de artikelen en de daarbij behorende EAN-codes bekend worden in Retailium. Als 
toevoeging aan de bestaande importeerregels moet voor de Pricat berichten van de Stockbase artikelen het veld “Artikelstatus” 
worden toegevoegd met de waarde STKB en deze moet als standaard afgedwongen worden.  
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Indien een leverancier geen Pricat kan aanleveren, kan men de EAN-codes toevoegen. 

 

9.2.2 Complementeren artikelen op de webshop 

Om artikelen zichtbaar te krijgen op de webshop moet het artikel worden toegekend aan de webshop en moet een afbeelding 
en commerciële teksten worden toegevoegd. Dit is niet anders dan met niet-Stockbase artikelen. Het grote verschil is dat er 
geen voorraad aanwezig hoeft te zijn. Deze komt namelijk uit de Stockbase database. 
 

9.2.3 Verkoop 

De Stockbase artikelen zijn zichtbaar op de webshop waardoor klanten het artikel kunnen kopen. Wanneer een artikel is 
gekocht en de weborder is betaald zal in fase 1 de webshopbouwer (Divide) een mail naar de leverancier sturen zodat het 
artikel door de leverancier gereserveerd kan worden en de voorraad van Stockbase wordt verlaagd.  
De weborder wordt in Retailium geïmporteerd met een verzendmethode STKB. Hierdoor is direct zichtbaar voor de retailer 
hoeveel orders via Stockbase gegenereerd zijn. Automatisch worden van de weborders verkooporders aangemaakt en ook hier 
is in de lijst zichtbaar aan het veld verzendwijze welke artikelen via de voorraad van Stockbase verkocht zijn. 

9.3 Aanpassen verkooporder 

De verkooporders waar artikelen op staan die door Stockbase verkocht zijn, moeten in fase 1 aangepast worden om er 
inkooporders van te maken. Het maken van de inkooporders is in fase 1 ook nog een handmatige actie en staat hieronder 
uitgelegd.  
Indien de verkooporder automatisch is vrijgegeven moet deze worden geopend via de knop “Openen”. Daarna moet in de regel 
van de verkooporder bij het artikel of de artikelen die een artikelstatus STKB hebben de inkoopcode INKOOP geselecteerd 
worden. Daarna moet de order weer vrijgegeven worden via de knop “Vrijgeven”. 
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9.4 Aanmaken inkooporder 

Het is mogelijk om in één keer voor alle Stockbase leveranciers, voor de artikelen die verkocht zijn een inkooporder aan te 

maken. 

INKOOP -> TRANSACTIES ->INKOOPVOORSTEL 

 

Kies onder de knop [Functies] voor-> speciale order en daarna voor -> verkooporders ophalen. Kies in onderstaande scherm 
voor een nieuwe regel en selecteer het veld <Inkoopcode>. Vul de waarde INKOOP in en druk vervolgens op [OK].  
 

 

Alle regels uit alle weborders met een inkoopcode INKOOP worden nu geselecteerd. 
 

 

 

Kies vervolgens op [Functies] –> Planningsboodschap uitvoeren en zet een vinkje bij het veld <Vestiging als bestemming 
gebruiken>. Klik daarna op [OK]. Per leverancier wordt nu een inkooporder gemaakt van de verkochte artikelen. 
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De order(s) zijn te vinden onder het menu INKOOP –> TRANSACTIES ->ORDERS.  
Indien gewenst kan deze order nog naar de leverancier gestuurd worden. De leverancier is reeds door een mail op de hoogte 
gesteld. Dit zijn onderlinge afspraken tussen de leverancier en de retailer. 

9.5 Ontvangst goederen 

De leverancier zal de bestelde goederen leveren aan de retailer. Deze moeten op de reguliere manier ontvangen worden. Deze 
goederen moeten echter niet naar de winkels verstuurd worden maar meteen klaargemaakt worden voor het verwerken van de 
weborders.  

9.6 Verzenden en factureren weborder 

Goederen die voor de weborders geleverd zijn kunnen na ontvangst gepickt worden voor de betreffende weborders en worden 
verzonden naar de retailklant. Dit proces zal per retailer verschillend zijn en is daarom ook hier niet beschreven. 

9.7 Handmatig artikelen aanpassen 

Indien artikelen niet via EDI zijn aangemaakt, zullen deze handmatig moeten worden gekenmerkt. Indien een artikel bij de 
retailer op voorraad is en ook als Stockbase artikel wordt aangeboden, zal de webshop als eerste kijken naar de eigen voorraad 
en indien niet aanwezig dan pas de Stockbase voorraad gaan benaderen. 

9.8 Artikelstatus aanpassen 

Om handmatig een artikel te kenmerken als een Stockbase artikel kies in het menu VOORRAAD ->ARTIKELEN 
Selecteer uit de lijst het juiste artikel en selecteer in het veld <Artikelstatus> met F6 of het pijltje naar boven en selecteer 
STKB. Het is niet erg als het artikel het artikelstatus VRIJ had. Deze mag aangepast worden naar STKB zonder consequenties. 
 

 

Kies vervolgens het volgende artikelen en herhaal de stappen. Zo worden alle artikelen gemarkeerd. 
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9.9 EAN-codes artikelen 

Naast het markeren van de Stockbase artikelen is het noodzakelijk dat externe EAN-codes bij de artikelen beschikbaar zijn. 
Wanneer de artikelen via EDI zijn aangemaakt, zal dit automatisch het geval zijn. In alle andere gevallen zullen deze codes 
handmatig aan de juiste variant moeten worden toegevoegd. 
Kies op de artikelkaart voor het tabblad Kruisverw.. Indien hier geen standaard UPC code is ingevuld maar wel een instore of 
exemplaar code, dan zullen hier de EAN-codes van de leverancier moeten worden toegevoegd. 
 
Doe dit door op een lege regel te gaan staan of kies voor F3 voor een nieuw record; 

 Kies bij Kruisverwijzingssoort voor “Barcode”; 

 Vul bij Kruisverwijzingsnummer de EAN-code in; 

 Selecteer in het veld “Variant” de betreffende variant waarvoor de EAN-code geldt; 

 Vul bij “Eenheid” de eenheid van het artikel in; 

 Kies bij “Barcodetype” voor “EAN13” en zet een vinkje in het veld “Standaard UPC”. 

 

Herhaal bovenstaande stap voor elke EAN-code zodat elke variant over een externe EAN-code beschikt. De leverancier zal op 
basis van deze code de voorraad aanleveren aan Stockbase. Wil de webshop kunnen checken of er voorraad bij de leverancier 
beschikbaar is, dan moeten deze codes in Retailium bekend zijn gemaakt. 
 

 

 

LET OP: Indien een retailer werkt met unieke exemplaar registratie dan kunnen deze EAN-codes ook worden toegevoegd. De 
webshop kan dan op basis van deze EAN code gaan controleren of voorraad beschikbaar is. Echter voor de logistieke 
afhandeling zal weer een uniek exemplaarnummer gegenereerd worden die in de weborder afgeboekt moet worden. 
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10 Inventarisatie 

10.1 Inventarisatie exemplaren. 

 
Indien wordt gewerkt met exemplaar registratie dient de afzonderlijke handleiding hiervoor te worden gevolgd.  
Voor de inventarisatie van het magazijn en de winkels is binnen Retailium de hier beschreven  functionaliteit beschikbaar. Het is 
van belang dat voorafgaand aan een inventarisatie de open transacties als transferorders, POS Sessies, POS transacties en NOF 
artikelen worden verwerkt en gesloten.  

10.2 Inventarisatietaak aanmaken 

 
VOORRAAD -> TRANSACTIES -> INVENTARISATIETAKEN 
 
Ga naar [Taak] en kies voor <Nieuw> 

 

 

 

 
Kop 
Druk in het veld <Documentnr> op TAB, het documentnummer wordt nu gevuld. 
Bij het veld <Vervaldatum> staat de datum waarvoor geïnventariseerd moet zijn. 
Geef in het veld <Reden Code> INVENT (inventarisatie) op. 
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Regels 
In de regels kunnen de artikelen aangegeven worden die moeten worden geïnventariseerd. Binnen deze regels kunnen 
selectiecriteria op verschillende velden van de Retail Artikelkaart worden gezet. 
 
Op iedere ingevoerde regel kan een uitzondering op deze regel worden gedefinieerd door middel van het vinkje in de kolom 
“Behalve”.  
Als de Inventarisatietaak (opdracht) klaar is, moet deze worden vrijgegeven met de knop [Vrijgeven]. 
Na ingave van de selectie van artikelen in de kolom <Artikelstructuurcode>, kan ervoor gekozen worden om alle artikelen die 
binnen de selectie vallen, te tonen door het veld <Selectie tonen> aan te klikken. 
 

10.3 Inventarisatietaak afdrukken 

 
Via de knop [Afdrukken] kan op verschillende manieren een rapport worden geprint. 
 
Taak 
Het rapport [Afdrukken] Taak geeft een samenvatting van de inventarisatietaak weer. Optioneel kan dit rapport per filiaal en/of 
met totaal worden afgedrukt. 

 
 

Taakoverzicht 
 
Het rapport [Afdrukken] Taakoverzicht geeft een uitsplitsing van alle te tellen artikelen per variant weer en kan als tellijst 
worden gebruikt. Optioneel kunnen de voorraad standen in de lijst opgenomen worden. 
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10.4 Importeer Handscanner 

 
ELECTR. UITWISSELING GEGEVENS -> INKOMENDE TRANSACTIES -> HANDSCANNER DOCUMENTEN 

 

 

Selecteer in Documentsoortfilter “Inventarisatie”. Ga naar [Importeren]. 
 

 
Klik vervolgens op [OK]. Het bestand wordt ingelezen. 
 
Via de knop [Document] -> Openen, kan de inhoud van het ingelezen bestand bekeken worden. 
 

 
 

In dit scherm wordt de gescande barcode getoond en het bijbehorende artikelnummer en variant. 
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In dit scherm kan ervoor gekozen worden om een regel over te slaan. Kies hier niet voor de knop [Functies] -> Weigeren, 
hiermee wordt namelijk het gehele document geweigerd.  
 
Alle barcodes in dit document dienen gekoppeld te zijn aan een artikel/variant, indien dit niet het geval is kan het document 
niet ingelezen/geaccepteerd worden. 
 
Na eventuele aanpassingen klik op de knop [Functies] -> Accepteren. Hiermee worden de gescande gegevens ingelezen in 
Retailium en geplaatst in het Inventarisatiedocument. 

10.5 Inventarisatiedocument 

 
VOORRAAD -> TRANSACTIES -> INVENTARISATIEDOCUMENTEN 
 
Het Inventarisatie Document dient niet handmatig te worden aangemaakt. Dit vindt plaats door de de datacommunicatie met 
Storecenter of via Import via handscanner, wel dient het te de inventarisatietaak te worden gekoppeld worden aan het 
document. Vul hiervoor het veld <Inventarisatietaaknr.> van het binnengekomen inventarisatie document in.  
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10.6 Inventarisatie Dagboek 

VOORRAAD -> TRANSACTIES -> INVENTARISATIEDAGBOEKEN 
 

 
 
 

In het inventarisatie dagboek zijn twee manieren mogelijk voor de verwerking van de inventarisatie. De meest gebruikelijke is 
A: het importeren van de Inventarisatieopdracht. 
 

A. Inventarisatieopdracht importeren 

 
Deze functie importeert de inventarisatietaak:  

 Alle varianten uit deze documenten worden geïmporteerd. 

 De opdracht wordt vergeleken met de werkelijk getelde aantallen: kolommen Aantal Berekend en Aantal 
Inventarisatie. 

 Verschillen worden verwerkt in positieve en negatieve aanpassingen (dit is de kolom Aantal). 
 

 
Opties: 
De standaard boekingsdatum is de verloopdatum van de taak. Varianten die niet op voorraad zijn in de winkel maar wel in 
Retailium, worden op deze datum gecorrigeerd. 

 Alle getelde varianten worden geboekt op de ingegeven datum van het inventarisatieverslag. 
 Er kan aangegeven worden of de inventarisatie, die moet worden vergeleken met de getelde stuks, moet worden 

berekend op het begin of einde van de dag (i.v.m. met mogelijke verkopen). 
 

B. Inventarisatiedocument importeren 

 
Deze functie importeert het inventarisatieverslag. 
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Alle getelde varianten worden vergeleken met de huidige voorraad. 
Verschillen worden verwerkt in positieve en negatieve aanpassingen (dit is de kolom Aantal). 
Op deze manier worden UITSLUITEND getelde varianten gecorrigeerd. 

 

10.7 Boeken van Inventarisatieresultaten 

 
Alvorens de resultaten van de inventarisatie te boeken, kan onder de knop [Boeken] -> Controlelijst een lijst worden afgedrukt. 
Als dit in orde is dient tenslotte [Boeken en Afdrukken] te worden gekozen. Hierna zijn de voorraad aantallen daadwerkelijk 
bijgewerkt. 
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10.8 Journaalpost inventarisatie verwerkingen 

Afhankelijk van de positieve en negatieve artikel correctie posten wordt financieel de volgende journaalpost verwerkt.  

Inventarisatie  Voorraad €           25,00-  Voorraadinstellingen (3010)* 

  aan) Waarderingsrekening €           25,00 Boekingsgroepinstellingen (6250)* 

 

*in de journaalposten wordt in de laatste kolom een * vermeld als kenmerk dat het gaat om ACP boekingen.  

ACP staat voor Automatische kostprijs verwerking en deze boeking zal tijdens de uitvoering van de schedulertaak worden 

verwerkt op het grootboek. Een schedulertaak zorgt voor dat een proces op een afgesproken tijd wordt uitgevoerd. De ACP 

wordt standaard in de nacht verwerkt. Hierdoor is het dus pas vaak de volgende dag zichtbaar in het grootboek. 

 

11 Etiketten & afdrukverzoeken 

11.1 Etiketspecificatie-sjabloon 

Indien er tegelijkertijd met meerdere collega’s gebruik gemaakt wordt van het etiketspecificatiedagboek is het aan te raden 
meerdere etiketspecificatiedagboeken aan te maken.  
 

11.2 Aanmaken batch etiketspecificatie  

 
VOORRAAD -> MODELLEN EN SJABLONEN -> ETIKETSPECIFICATIE-SJABLONEN 
 
Tijdens de implementatie wordt er één algemeen sjabloon aangemaakt. Onder dit algemeen sjabloon zijn meerdere dagboeken 
(batches) aan te maken. Klik op de knop [Sjabloon] > Batches. 

 
 

11.3 Etiketspecificatie dagboeken 

 
Het etiketspecificatiedagboek  is bedoeld om handmatig etiketten aan te maken, dit kan per artikel of via een artikelselectie 
gebeuren. 
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11.4 Aanmaken etiket per artikel 

 
VOORRAAD ->TRANSACTIES -> ETIKETSPECIFICATIEDAGBOEKEN 
 
In de eerste kolom Artikelnr. wordt het artikel (per variant) ingevuld waarvan extra etiketten gemaakt moeten worden. 

Vervolgens in de kolom vestiging het filiaalnummer invullen en in de kolom aantal het aantal etiketten ingeven dat er afgedrukt 

moet worden.  

 

Het is echter ook mogelijk om door middel van een artikelselectie een aantal artikelen op te halen. Zo is het ook mogelijk om 
van de gehele voorraad etiketten te maken.  
Door in het etiketspecificatiedagboek op de knop [Functies] -> Artikelselectie -> Artikelen te klikken kan in het volgende scherm 
een selectie maken van de gewenste artikelen.  
 

 
 
Als er alleen van de artikel-varianten, die op voorraad zijn, etiketten afgedrukt moeten worden, dan kan dit aangegeven worden 
onder het tabblad Opties door het vinkje bij <Gebaseerd op voorraad> aan te vinken. Tevens bestaat de mogelijkheid om de 
INSTORE barcode of de externe barcode af te drukken. Door op [OK] te drukken laadt Retailium alle artikel-varianten die op 
voorraad zijn in de betreffende batch.  
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11.5 Etiketten maken 

 
Indien de selectie compleet is kunnen de etiketten aangemaakt worden door op de knop [Etiketten maken] te klikken. Retailium 
toont een scherm waarin aangegeven kan worden voor welke etiketsoort de etiketten dienen te worden gemaakt en hoe de 
etiketten dienen te worden gesorteerd. Indien alles naar wens is ingevuld, klik op [OK].  
 

 

Retailium heeft een nieuw verzoek gemaakt met een uniek batchnummer.  
 

 
 

11.6 Etiketafdrukverzoeken 

 
De etiketten die zijn aangemaakt via een inkooporder of etiketspecificatiedagboek zijn terug te vinden bij de 
etiketafdrukverzoeken, waar het afdrukverzoek kan worden afgedrukt.  

11.7 Afdrukken etiketten 

 
VOORRAAD-> TRANSACTIES -> ETIKETAFDRUKVERZOEKEN 
 
Alle batchnummers worden oplopend weergegeven. Door meerdere batchnummers te selecteren kunnen er meerdere tegelijk 
worden afgedrukt.  
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Door op de knop [Voorbeeld] te drukken wordt het voorbeeld zichtbaar. Door op de knop [Afdrukken] te drukken worden de 
etiketten afgedrukt. De status verandert van ‘vrijgegeven’ in ‘afgedrukt’. Indien gebruik wordt gemaakt van dubbelbaans 
etiketten, dient eerst te worden gekozen voor de voorbeeldweergave alvorens het af te drukken (de status van het verzoek 
blijft hierdoor ongewijzigd).  

11.8 Verwijderen etiketafdrukverzoeken 

 
Door middel van de knop [Functies] > Afdrukverzoek verwijderen/annuleren/wijzigen kan de betreffende functies uitgevoerd 
worden. Bij het verwijderen toont Retailium een pop up met de vraag welke batchnummers er verwijderd moeten worden. 
 

 

Door op [OK] te klikken worden de batchnummers die de (aangevinkte) status hebben verwijderd. 
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12 Magazijn 

12.1 Vestigingen 

 
In Retailium worden één of meerdere vestigingen aangemaakt. Eén voor elke winkel, één voor het centrale magazijn als de 

goederen centraal (dus niet rechtsreeks in de winkels) worden ontvangen, eventuele overige magazijnen (klachten en retouren, 

seizoensgoederen, enzovoort) en een in-transit vestiging. Deze laatste vestiging, ook wel de vrachtwagen genoemd, is een 

vestiging die het systeem gebruikt als u meer dan één vestiging heeft, zodat de goederen onderweg kunnen worden 

vastgelegd. Iets wat is verzonden, is immers niet per definitie ontvangen. Het beheer van deze goederen onderweg, oftewel de 

transferafhandeling, wordt elders in deze handleiding beschreven. De vestigingskaart ziet er als volgt uit.  

We beschrijven hier de belangrijkste gegevens. De code is het unieke nummer (op het onderstaande scherm is dit 06 voor de 

winkel in Eindhoven). In verband met de sortering in overzichten is het handig dat de vestigingen allemaal hetzelfde aantal 

posities hebben, vandaar 06 in plaats van 6. De naam is hier de plaats van de vestiging, de soort is ‘Winkel’, de aanvulvestiging 

is het centrale magazijn waaruit de winkel kan worden aangevuld, de vestigingsboekingsgroep is de koppeling naar de 

administratie voor de bedrijfsboekingsgroep, BTW-boekingsgroep en alle kassa activiteiten. De Dochteronderneming is slechts 

gevuld als wordt gewerkt met Intercompany, zodat de voorraadeigenaar van de vestiging hiermee kenbaar wordt gemaakt.  

 

 

Op het tabblad Algemeen staan de NAW-gegevens, zoals hieronder is te zien:  

 

 

Onderin het scherm zijn een aantal knoppen te vinden. Onder de knop [Vestiging] kunnen met name de dimensies worden 

vastgelegd en het Dochteronderneming wijzigingslogboek worden geraadpleegd. Met de knop [Wizard] kan een nieuwe 

vestiging worden aangemaakt en met de knop [Functies] kan de Dochteronderneming van een vestiging worden gewijzigd, 

zodat de bijbehorende voorraadoverdracht wordt vastgelegd. 

Op het tabblad Winkel staan een aantal velden, waarbij overige gegevens kunnen worden vastgelegd zoals de openings en/of 

sluitingsdatum, winkeloppervlakte, de status (bijvoorbeeld als ze tijdelijk wordt verbouwd, kan het aanvullen worden 

geblokkeerd). 
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Op het tabblad Kassa’s dient altijd de POS-code te worden ingevuld, dit is de code zoals de winkel bekend dient te zijn op de 
kassa’s van deze en overige vestigingen. De kolom “code” is het kassanummer, het kan dus zijn dat er meerdere kassa`s aan 
een vestiging gekoppeld zijn. De kolom “Transacties accepteren vanaf datum” importeert de kassatransacties vanaf deze 
datum.  
 

 

 

Het tabblad Magazijn is voor een winkel uiteraard niet gevuld, voor de magazijnen is het afhankelijk van de gekozen 
inrichting/besturing welke velden hierbij zijn aangevinkt. De drie meest voorkomende inrichtingen voor een magazijn zijn:  
1) Ontvangst en/of verzending vereist  
2) Ontvangst en/of verzending en Pick vereist 
3) Gestuurde Opslag en pick (hierdoor worden alle vinkjes aan de linkerkant van dit scherm automatisch aangezet, zie hiervoor 
en voor het tabblad Opslaglocaties: hoofdstuk WMS).  
De precieze inrichting vindt plaats in overleg met de klant. 
 

 

 
 
Op het tabblad Financieel dient de standaard valuta altijd leeg te zijn (tenzij er sprake is van winkels in een land zonder Euro). 
De bedrijfsboekingsgroep, BTW-bedrijfsboekingsgroep en de klantprijsgroep worden per vestigingen opgegeven.  
Factureer correcties heeft betrekking op welke voorraadcorrecties aan de franchiser dienen te worden doorbelast, en naar Solva 
exporteren dient te worden aangevinkt indien sprake is van een koppeling met de klantenteller van Solva. 
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Op het tabblad Communicatie kan worden aangegeven of de vestiging wordt beheerd door een externe partner (uitbestede 
logistiek en logistiek partnernr.) en of de paklijsten (interne vrachtbonnen) in plaats van te worden afgedrukt, dienen te worden 
gemaild. 
 

 
 
Onderin het scherm staan ook nog drie tabbladen. Kassa’s is om aan te geven welke kassa’s voor de winkel zijn geïnstalleerd: 

 
 
Op het tabblad Vestigingsgroepen dient tenminste één indeling altijd aanwezig te zijn, namelijk die voor de Winkelprys. De 

overige indelingen zijn afhankelijk van de inrichting en kunnen van belang zijn om bijvoorbeeld na te gaan in welke rit de winkel 

is opgenomen, enzovoort. 

 
 
Op het tabblad Winkelgegevens kan worden gebruikt om contactgegevens over de winkel vast te leggen, wie de manager is, 

wie de CV-ketel onderhoud verzorgt, enzovoort. 

 
Tenslotte is op het tabblad promoties te zien in welke promoties de desbetreffende vestiging is toegevoegd. 
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12.2 WMS 

 
Retailium kent voor het magazijnbeheer een aantal verschillende inrichtingsmogelijkheden. De meest uitgebreide inrichting en 
besturing voor het magazijn wordt met WMS gedaan. WMS staat voor Warehouse Management System, dat wil zeggen dat niet 
slechts aantallen worden ontvangen en verzonden maar bij elke voorraadmutatie voor het magazijn (dus ook bij het opslaan en 
picken), op artikelvariant niveau dient te worden vastgelegd waar vandaan het komt en waarnaar het toegaat. Het systeem 
houdt dus een dubbele voorraadadministratie bij voor het magazijn: één met de aantallen voor de vestiging (zoals ook al wordt 
gedaan voor de winkels) en één met de opslaglocatie-inhoud: waar liggen hoeveel stuks van een artikelvariant. 
 
Of het magazijn al dan niet met WMS wordt ingericht, is afhankelijk van verschillende zaken zoals de gewenste mate van 
nauwkeurigheid, de beschikbare ruimte in het magazijn, de taakverdeling tussen inkopen en bewaren, enzovoort. Indien het 
magazijn met WMS is ingericht, ziet dit op de Vestigingskaart als volgt eruit. Onder de knop [Zones] is de indeling van het 
magazijn te vinden, er zijn ruimtes om goederen te ontvangen (ontv), op te slaan (opslag), verdelen (distr) en te verzenden 
(verz). Elke zone heeft een opslaglocatiesoort zodat dit wordt overgenomen op de hieronder aangemaakte opslaglocaties. De 
opslaglocaties zijn de fysieke plekken waar de goederen liggen. In het onderstaande scherm is te zien dat de zone OPSLAG 
bestaat uit de opslaglocaties A-01-01, A-01-02, dit is een zelfgekozen codering waarbij A kan staan voor het gangpad, de eerste 
01 voor de kast en de tweede 01 voor de plank waar het ligt.  
 
Daarnaast is er nog een correctiezone te zien, dit is nodig voor de onderliggende correctie-opslaglocatie die wordt gebruikt door 
het systeem als voor een artikelvariant een verschil ontstaat tussen de aantallen in de vestiging en de opslaglocaties.  
 

 
 
 
De tabbladen Magazijn en Opslaglocaties onderin het scherm zijn zo ingericht dat het systeem vereist dat aan alle WMS 
instellingen wordt voldaan bij het verrichten van de magazijnhandelingen.   
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De magazijnhandelingen in het primaire proces bestaan uit: 
  

 magazijnontvangst boeken,  
 magazijnopslag registreren,  
 distributievoorstel maken,  
 pick registreren, 
 magazijnverzending boeken.  

 
Deze stappen worden verderop in de handleiding beschreven. Bij het aanvulproces daarentegen zijn de eerste drie stappen niet 
nodig. Ook zal vaak een scanner worden gebruikt. Voor de bediening van de ACA scanners is een afzonderlijke handleiding 
beschikbaar. De verwerking van het handscannerdocument bestaat dan nog uit het bijwerken van de magazijndocumenten 
zoals het registreren van de  magazijnpick en het boeken van de magazijnverzending.  

12.3 Werknemers 

 
MAGAZIJN -> ALGEMENE GEGEVENS –> WERKNEMERS 
 
De werknemers die hier geregistreerd worden mogen magazijnhandelingen uitvoeren. 
 

 
 
Aan ieder aanwezig magazijn in de database dienen werknemers toegewezen te worden. Een werknemer kan dus in meerdere 

magazijnen bekend zijn en daar handelingen uitvoeren. Het vinkje Standaard is geen verplicht veld, maar zal, indien 

aangevinkt, ervoor zorgen dat wanneer een werknemer ingelogd is in Retailium en een magazijnhandeling wil uitvoeren, er  

eerst gekeken zal worden naar het standaard magazijn en deze als default vestiging vullen. 

12.4 Ontvangstaankondiging 

 

12.4.1 Magazijnontvangsten aanmaken 

 
MAGAZIJN -> TRANSACTIES -> ONTVANGSTEN 
 
Indien op de vestigingskaart voor het magazijn de instelling ‘Ontvangst vereist’ is aangevinkt, dient voor deze vestiging niet met 

de hierboven beschreven inkoopontvangsten te worden gewerkt maar met magazijnontvangsten.  

Klik op de knop [Ontvangst] -> Nieuw. Een nieuwe magazijnontvangst wordt aangemaakt.  

 



 

 Pagina 203 van 234 

 

 

 
Door op TAB of op ENTER te drukken in het veld <nummer> wordt er een nieuwe magazijnontvangst aangemaakt. Het 
systeem zal zelf een nummer voor het document aanmaken en de standaard magazijnvestiging invullen.  
De boekingsdatum is de datum waarop de goederen binnen geboekt moeten worden.  
<Verzendnr. Leverancier> is het pakbonnummer van de leverancier. Dit veld is belangrijk met dit nummer kan door de 
administratie een afstemming worden gemaakt tussen de inkoopfactuur en de ontvangstregels. 
 

12.4.2 Magazijnontvangst regel(s) maken 

 
Wanneer de kop volledig gevuld is dienen in de regels de te ontvangen goederen komen te staan. De regels kunnen op drie 

verschillende manieren worden opgehaald door onder de knop [Functies] te kiezen voor: 

 
Filters om brondocumenten op te halen. 

Met deze optie kunnen verschillende filters worden gemaakt waarmee de juiste goederen binnen geboekt worden.  

 

 
 
Maak een ontvangst aan zoals in het bovenstaande scherm. Door op de knop [Wijzigen] te klikken, kunnen filters worden 

opgegeven om de juiste artikelen te selecteren.  
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Zoals hierboven wordt getoond, kunnen ook filters geplaatst worden in de tabbladen Verkoop, Inkoop en Transfer.  
Wanneer de juiste selectie is gemaakt, worden de regels geplaatst nadat op de knop [Uitvoeren] is geklikt.  
 
Brondocumenten ophalen  
Door te kiezen voor de optie ‘Brondocumenten ophalen’  kan aan de hand van filters de juiste inkooporder worden 
geselecteerd.  
 

 

Brondocument filter: In dit veld kan een filter worden gelegd op het soort document wat opgehaald dient te worden. 
Selecteer hier Inkoop order om een overzicht te krijgen van alle inkooporders. 

Bestemmingssoort filter: Vul hier leverancier in.  
Bestemmingsnr. filter: Vul hier het nummer van de leverancier in.  
 
Door het juiste order nummer te selecteren kan met de knop [Regel] -> Kaart gecontroleerd worden of de juiste artikelen in dit 
brondocument staan. Klik vervolgens op [OK] en de openstaande aantallen zijn in de regels van de magazijnontvangst 
geplaatst. 
 
Inkooporderregels selecteren. 
Ingave Leveranciersnr. toont per variant alle openstaande regels uit verschillende inkooporders. 
 

 
 
Nu kunnen verschillende filters worden geplaatst. Het voordeel van deze methode is dat uit verschillende orders verschillende 
regels kunnen worden ontvangen. Wanneer de juiste regels zijn geselecteerd, klik op de knop [Functies] > Koppel regels aan 
huidige pakbonregelnr.  
 
Kies voor [Functies] Aanmaken regels in magazijnontvangst. Hierdoor worden de geselecteerde regels in de magazijnontvangst 
geplaatst.  
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Voordat er is geboekt is het mogelijk regels uit de magazijnontvangst te verwijderen: selecteer de regels en kies F4 
(verwijderen).  
Te ontvangen aantallen invullen: 
Selecteer de juiste regel en klik op de knop [Regel] > Matrix om per variant de juiste aantallen te ontvangen.  
 

 

Nadat aantallen zijn ingevuld klik op ESC en daarna op de knop [Functies] > Ontvangst boeken. 

 

 
 
In dit scherm kan aangeven worden welke documenten afgedrukt dienen te worden. Hier kan ook eventueel de boekingsdatum 
aangepast worden. Klik vervolgens op [JA] waarna de ontvangst is geboekt en de aantallen uit nota worden gehaald en op de 
voorraad van het magazijn worden geboekt.  
Hierna verschijnt de vraag wat te doen met de artikelen: opslaan of distribueren (verdelen).  
 

 
 
Indien tenminste een deel van de goederen direct naar de winkel(s) gaat, kies voor: ‘Distribueren’. De goederen worden op de 
ontvangst opslaglocatie geregistreerd en kunnen worden gedistribueerd. Indien alle goederen worden bewaard in het magazijn 
omdat het bijvoorbeeld te vroeg is geleverd, kies dan voor ‘Opslaan’.  
   

  



 

 Pagina 206 van 234 

 

12.5 Distributievoorstel 

 
MAGAZIJN -> TRANSACTIES -> DISTRIBUTIEVOORSTELLEN 
 
In een distributievoorstel kunnen goederen worden gedistribueerd naar andere vestigingen. Dit kan met een van de volgende 
vier functies worden gedaan: 
 

 

 
De meest gebruikelijke functie is het Distributievoorstel maken op basis van inkoopontvangsten; nadat de goederen zijn 
binnengekomen van de leverancier worden ze doorgezet naar de winkels. Het kan ook zijn dat de goederen al langer geleden 
zijn ontvangen en/of alle goederen van een bepaald seizoen/fabrikant naar de winkels dienen te worden gedistribueerd, kies 
dan voor Voorraad. Daarnaast kunnen de goederen die afkomstig zijn van een andere vestiging (en inmiddels zijn ontvangen in 
het magazijn).  
Met de optie Transferontvangsten kan dit worden verplaatst naar andere vestigingen. Tenslotte, kan met Magazijn 
opslaglocaties de voorraad van nader opgegeven opslaglocaties worden geselecteerd voor distributie.  
Bij elk van deze functies dienen de criteria te worden ingegeven voor de te distribueren artikelen. Bij de functie 
[Distributievoorstel] maken op basis van inkoopontvangsten, is dit het veld <Geboekte inkoopontvangst Nr.>, Ordernr. of het 
Geboekte magazijnontvangst nummer.  
 

 

 

Op het tabblad Opties bestaat de keuze om de voorverdeling uit te voeren of zelf een verdeling te maken. Om de voorverdeling 
over te nemen van het artikel dient dit uiteraard aanwezig te zijn en de instelling ‘Maak verdeling’ te zijn aangevinkt. Indien 
minder is besteld en/of ontvangen dan voorverdeeld, kan ervoor gekozen worden om de voorverdeling toch volledig te kopiëren 
(en zelf de voorverdeling aan te passen) of het systeem de aantallen evenredig terug te laten brengen. Indien een 
voorverdeling niet aanwezig is maar wel de bestemmingsvestiging is gevuld op de inkooporder (bijvoorbeeld bij het 
nabestellen), dan kan dit worden ingegeven met de optie ‘Bestemmingsvestiging.’ De goederen kunnen ook op voorhand naar 
één specifieke vestiging worden gedistribueerd, door de code hiervoor op te geven in het onderste veld. 
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Nadat op [OK] is gedrukt, worden de ontvangstregels met verdeelopties opgehaald in het voorstel: 
 

 
 
Onder de knop [Regel] -> Matrix kan de verdeling worden ingezien of zelf worden ingegeven: 
 

 
 
In het bovenstaande voorbeeld is te zien dat de winkels (onderling verschillende) prepacks krijgen en het magazijn een aantal 
losse stuks ter aanvulling later in het seizoen. De verdeling dient voor de bovenste regel (nl. die van het magazijn) altijd op 
groter of gelijk aan 0 uit te komen, er kan immers niet meer worden verdeeld dan beschikbaar is. 
 
Bovendien kan in het veld Matrix statistiek extra informatie worden gevraagd om te tonen zoals bijvoorbeeld de voorraad per 
variant / per vestiging.  
 
Ook kan de instelling KPI’s berekenen worden gekozen om te zien wat voor de geselecteerde serie de kritische prestatie 
indicatoren (zoals o.a. omzetsnelheid en percentage doorverkoop) zijn per vestiging. 
 
De groepsindeling code kan zelf worden opgegeven of op de artikelkaart worden opgegeven zodat in de kolom Vestigingsgroep 
zichtbaar wordt gemaakt tot welke groep de winkel behoort. In het bovenstaande voorbeeld behoren de winkels tot een A of B 
of C groep op basis waarvan de aantallen naar alle winkels behorende tot dezelfde groep ook dezelfde aantallen krijgen 
gedistribueerd. 



 

 Pagina 208 van 234 

 

 
Bij het verdelen kan worden gebruik gemaakt van ondersteunende middelen zoals distributiemodellen en vestigings-ratio 
modellen. 
Nadat de regel(s) in het distributievoorstel zijn gedistribueerd dient dit te worden vrijgegeven. Etiketten voor de goederen 
kunnen afzonderlijk worden aangemaakt onder [Functies] -> Etiketten maken of als onderdeel van de overige handelingen 
onder de knop [Maken].  
Hierbij verschijnt onderstaand scherm. Indien wordt gewerkt met WMS zijn hierop ook de gebruikelijke instellingen zichtbaar. 
Door hier op [OK] te drukken, wordt gevraagd aan het systeem om voor deze verdeelde goederen een magazijnverzending en 
magazijnpick te maken met bijbehorende etiketten. Het systeem zal tevens de onderliggende transfer orders en eventueel een 
magazijnopslag maken.  
 

  

 

12.6 Magazijnopslag 

 
Indien goederen binnenkomen (oftewel zijn ontvangen) en besloten is dat ze op het magazijn blijven (dus niet naar de winkels 
worden gedistribueerd), dan wordt hiervoor een magazijnopslag document aangemaakt. De regels bestaan telkens uit paren 
van het twee actiesoorten ‘Nemen’ en ‘Plaatsen’, met andere woorden: een artikelvariant dient ergens vandaan te komen (de 
opslaglocatie genoemd op de regel met actiesoort ‘Nemen’) en dient ergens anders terecht te komen (de opslaglocatie 
genoemd op de regel met actiesoort ‘Plaatsen’).  
In het opslagdocument wordt dus kenbaar gemaakt waar en welke aantallen worden opgeslagen in het magazijn. De velden 
‘Opslaglocatie’ en ‘Aantal te registreren’ worden hiervoor gebruikt, waarna dit met de knop [Registreren] wordt weggeschreven 
en de opslaglocatie-inhoud van de artikelen wordt bijgewerkt.  
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Er kan niet meer worden opgeslagen dan op het document is aangegeven in het veld ‘Aantal’ (dat wil zeggen zonder extra 
handelingen). Wel kan een kleiner aantal worden geregistreerd.  Hiervoor dienen dan eerst de aantallen te worden 
geregistreerd die wel konden worden opgeslagen, daarna kunnen de overige aantallen op 0 worden gezet. Met de Functie 
[Bronaantal verwijderen en aanpassen] worden de aantallen vervolgens weggehaald op de transfer orders en de al 
aangemaakte documenten (zoals dit document en indien aanwezig ook de magazijnpick en de magazijnverzending).    
  

12.7 Magazijnpick 

 
In een magazijnpick worden de uitgaande goederen verzameld om te worden verzonden naar andere vestigingen. Dit is vooral 
bij het aanvullen een veelvoorkomende handeling. De goederen liggen verspreid in het magazijn en dienen zo efficiënt mogelijk 
te worden gelopen. Ter ondersteuning van dit proces kennen we het magazijnpick document. In de WMS inrichting zijn de 
regels standaard gefilterd op actiesoort ‘Nemen’ en wordt de ‘Plaatsen’ regels onderdrukt, omdat wel duidelijk is waar de 
goederen dienen terecht te komen, namelijk in de verzendopslaglocatie. Ook dient de opslaglocatie te worden opgegeven waar 
de goederen zowel fysiek als administratief aanwezig zijn. Als dit document is geregistreerd, dan zijn ze uit de opslaglocaties 
gehaald en op de verzendopslaglocatie geplaatst. Hieruit kunnen ze fysiek worden opgepakt om in de vrachtwagen terecht te 
komen en aldus in Retailium te worden verzonden. Dit kan met een magazijnverzending of met een paklijst worden gedaan. 
 

 

Er kan niet meer worden gepickt dan op het document is aangegeven in het veld ‘Aantal’ (dat wil zeggen zonder extra 
handelingen). Wel kan een kleiner aantal worden geregistreerd.  Hiervoor dienen dan eerst de aantallen te worden 
geregistreerd die wel konden worden gepickt, daarna kunnen de overige aantallen op 0 worden gezet. Met de Functie 
[Bronaantal verwijderen en aanpassen] worden de aantallen vervolgens weggehaald op de transfer orders en de al 
aangemaakte documenten (zoals dit document en indien aanwezig ook de magazijnpick en de magazijnverzending).    
 
In het magazijnpick document wordt dus kenbaar gemaakt waar en welke aantallen worden gepickt in het magazijn. De velden 
<Opslaglocatie> en <Aantal te verwerken> worden hiervoor gebruikt, waarna dit met de knop [Registreren] wordt 
weggeschreven en de opslaglocatie-inhoud van de artikelen wordt bijgewerkt. 
 
Magazijnverzendingen: 
De goederen verlaten het magazijn door middel van het boeken van een magazijnverzending. Een magazijnverzending is in 
feite een verzameldocument voor één of meerdere winkels waarop is vermeld welke goederen in welke aantallen vanuit het 
magazijn worden verzonden. De waarde in de kolom ‘Aantal’ is het beoogde aantal dat dient te worden verzonden, het 
‘Gepickte aantal’ is het aantal dat is verzameld en dit is gelijk aan het Te verzenden aantal (tenzij de voorraad na het picken en 
voorafgaand aan het maken van de magazijnverzending is gewijzigd). Het ‘Te verzenden aantal’ zal dus, mits beschikbaar, 
worden verzonden. 
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Per winkel wordt op een nieuwe pagina begonnen, zodat het document eenvoudig is toe te voegen aan de vracht.  
De sortering van het document dat bij de goederen wordt toegevoegd kan worden bepaald in het veld <Sorteringsmethode>.  
Het boeken wordt gedaan met de knop [Verzenden]. Hierna zijn de goederen uit het magazijn en in de vrachtwagen of 
automatisch geboekt op de ontvangende vestiging.  
 

12.8 Paklijsten 

 
Indien gewenst, kunnen ook meerdere magazijnverzendingen (met bijvoorbeeld regels voor dezelfde winkel - dit is het veld 
<Bestemmingsnr.> ) - worden gegroepeerd en geboekt op Paklijsten. Dit heeft als voordeel dat er slechts één document voor 
de winkels uitkomt met daarop de diverse verzendingen (uit verschillende processen zoals distributie, aanvullen, enzovoort). 
 

12.9 Handscanner & instellingen 

 

 
 
Een handscanner kan worden gebruikt in het magazijn om bepaalde handelingen te vereenvoudigen dan wel versnellen. Voor 
een correct gebruik van de handscanner moeten er een aantal instellingen gedaan worden, deze instellingen zijn terug te 
vinden onder de menu optie: 
 
MAGAZIJN -> INSTELLINGEN -> HANDSCANNERINSTELLINGEN  
 
Na het klikken op de handscannerinstellingen verschijnt onderstaand scherm: 
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Onder het tabblad Algemeen zijn de instellingen ten behoeve van de handscanner in te geven.  

De eerste vier velden: <Prefix opslaglocatiebarcode> <Prefix vestigingbarcode> <Prefix document barcode> <Prefix verk.-

order barcode> worden default door ACA gevuld en hebben betrekking op het mogelijk maken van scannen van deze barcodes 

door de handscanner. 

Bij de <importmap> en bij de <exportmap> wordt altijd hetzelfde pad opgegeven, met andere woorden, de bestanden die 
geïmporteerd worden en de bestanden die geëxporteerd worden, worden in dezelfde directory weggeschreven. De locatie die in 
de map opgegeven wordt is over het algemeen, op de Retailium server, de EXDC\NAVSCAN directory. In overleg met ACA kan 
deze directory afwijken. 
 
<Redenkoppelingsset> :  Hier is het mogelijk een redenset aan te maken zodat wanneer er bijvoorbeeld artikelen 

retour leverancier gaan, er op de scanner aangegeven moet worden welke retourcode 
eraan hangt(bijvoorbeeld 1), welke correspondeert met retourcode 1 in Retailium. Het 
is dan niet meer nodig om naderhand de redencode toe te voegen aan de retourorder. 

 
<Vestigingscode via POS-code>: Aan, houdt in dat wanneer de scanner leeg gelezen wordt, er wordt gekeken naar de 

POS-code om zo de vestiging te bepalen, anders wordt er gekeken naar de locatiecode. 
Dit is dus afhankelijk van hoe de medewerkers getraind zijn in het gebruik van de 
handscanner. 

 
<Inkoopontvangst voor opslag  
Maken>:  Aan, houdt in dat dat wanneer er een opslag gedaan wordt via de handscanner er 

automatisch een bestand wordt aangemaakt wat ervoor zorgt dat er een 
inkoopontvangst wordt aangemaakt. 

 
<Lege transferverzendnummers  
toestaan aangevinkt>:  Houdt in dat wanneer er een verzending wordt geïmporteerd met de handscanner er 

geen transferverzendnummer in de scanner hoeft ingegeven te zijn om toch het 
document te kunnen accepteren. 

 
<HPM(Host Price Management)  
Export map>:  Houdt in dat er Host Price Management bestanden worden geëxporteerd naar deze 

directory en ingeladen worden in de handscanner. Wanneer er dan een artikel gescand 
wordt, geeft de handscanner de promotie prijs weer. 

 
<Transferverzending  
verwerkingsbeleid Direct>: Zorgt ervoor dat wanneer er een transferverzending via de handscanner wordt 

ingelezen in Retailium, deze automatisch in de transfermeldingsregels terecht komt en 
daar geboekt wordt. 

 
<Transferverzending  
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verwerkingsbeleid Direct als  
zending verplicht>:  Zorgt ervoor dat wanneer er een transferverzending via de handscanner wordt 

ingelezen in Retailium, deze automatisch in de transfermeldingsregels terecht komt en 
daar geboekt wordt indien de instelling op de vestigingskaart verzending vereist is. 

 
<Transferverzending  
verwerkingsbeleid Indirect>:  Zorgt ervoor dat wanneer er een transferverzending via de handscanner wordt 

ingelezen in Retailium, deze automatisch in de transfermeldingsregels terecht komt en 
daar niet geboekt wordt, maar dat deze of handmatig of via de scheduler geboekt 
worden. 

 
<Transferontvangst 
verwerkingsbeleid Direct>: Zorgt ervoor dat wanneer er een transferontvangst via de handscanner wordt ingelezen 

in Retailium, deze automatisch in de transfermeldingsregels terecht komt en daar 
geboekt wordt. 

 
<Transferontvangst  
verwerkingsbeleid Indirect>: Zorgt ervoor dat wanneer er een transferontvangst via de handscanner wordt ingelezen 

in Retailium, deze automatisch in de transfermeldingsregels terecht komt en daar niet 
geboekt wordt, maar dat deze of handmatig of via de scheduler geboekt worden. 

 
<Mag. pick verzending  
verwerkingsbeleid Direct>: Zorgt ervoor dat wanneer er een magazijnpick via de handscanner wordt ingelezen in 

Retailium, deze automatisch geboekt wordt. 
 

<Mag. pick verzending 
verwerkingsbeleid Indirect>: Zorgt ervoor dat wanneer er een magazijnpick via de handscanner wordt ingelezen in 

Retailium, deze niet automatisch geboekt wordt, maar of handmatig of via de scheduler 
geboekt wordt. 

 

Via de knop [Functies] is het mogelijk om een parameterbestand aan te maken, dit parameterbestand bevat de prefixes ten 
behoeve van de barcodes en andere instellingen. Dit bestand wordt doorgaans door ACA aangemaakt en zal geplaatst worden 
in de opgegeven Export directory. Zodra er wordt gecommuniceerd met de handscanner, zal dit bestand worden geïmporteerd 
in de scanner. 
 

  



 

 Pagina 213 van 234 

 

13 Electronische uitwisseling gegevens 

13.1 EDI Partners 

 
Om met een leverancier EDI bestanden te kunnen uitwisselen moet er een EDI partner kaart zijn aangemaakt voor de 
betreffende leverancier.  
Deze kaart is te vinden onder ELECTR. UITWISSELING GEGEVENS->PARTNERS 
Op het tabblad Algemeen van de partner kaart kan worden aangegeven dat de uitgaande kruisverwijzingen van het type 
gemeenschappelijk artikelnr/instore barcode moeten zijn. Verder kan (als de SMTP instellingen zijn ingericht in RE) worden 
aangegeven of en wie er gemaild moet worden als de import of de automatische goedkeuring niet goed gaat. 
 

 
 
Op de import en export tabbladen kan worden aangegeven waar de bestanden van deze EDI partner op de server staan.  
Op het tabblad Productcatalogus is de inrichting te vinden die te maken heeft met het verwerken van de pricat bestanden. Zo 
adviseren we dat de kruisverwijzingssoort ‘barcode’ is en het productartikelnr. soort ‘gemeenschappelijk artikelnr.’ is. Als bij de 
verwerking van het pricatbericht afzonderlijke artikelkaarten per kleur dienen te worden aangemaakt zal ‘artikelen per serie 
maken’ worden aangevinkt. De instelling ‘Artikel importeren’ zal op ‘beide’ zijn ingesteld en de importactie bij een artikel zal 
‘Bijwerken of nieuwe maken’ zijn.  
Wanneer de pricat geen leveranciersartikelcode bevat maar wel een model zal de instelling ‘gebruik model als artikelnr. lev’ zijn 
aangevinkt. Verkoopprijzen maken zal op ‘altijd’ zijn ingesteld en meestal zijn gebaseerd op ‘aanbevolen Retailprijs’. 
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Op het tabblad Inkoop kan worden aangegeven welke nummerreeksen gebruikt moeten worden voor de inkooporders en 
factuurnummers/credit nota’s die aangemaakt worden via EDI . 
 

 
 
Rechts op de partner kaart kunnen de EDI – partnergegevens worden bekeken: 
 
 De koppelingsinstellingen geven aan welke kolommen van de pricat gekoppeld moeten worden met interne codes EN in 

welke tabellen de koppeling moet worden opgeslagen. Door in te zoemen op de koppelingsset kan via [Kopp. -
set]>Elementen gekeken worden welke koppelingen er al gelegd zijn. 
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De importeerregels tonen de algemene importeer regels met mogelijke leverancier specifieke aanpassingen in dikgedrukte 
tekst.  
 
Deze functionaliteit is bedoeld om de aan te maken artikelen te voorzien van bepaalde gegevens die niet in het pricat bericht 
zelf aanwezig zijn, maar voor de eigen applicatie wel van belang zijn. Hierbij kan de standaardwaarde vooraf al zijn ingevuld of 
worden leeg gelaten, zodat ze bij verwerking kan worden opgegeven. Deze waarden worden dan als het ware mee-
geïmporteerd zodat bij het aanmaken van het artikel dit ook wordt overgenomen op de artikelkaarten.  
 

 
 
De variant groeperingen bepalen hoe de losse regels van de pricat gegroepeerd moeten worden. Elke gegroepeerde regel in 
een pricat zal na verwerking één artikelkaart worden. Voor de meeste leveranciers is een groepering op artikelnummer 
leverancier, merk leverancier en maatboog leverancier voldoende voor een juiste groepering. 
 

 
 
Op de tabbladen onderaan de partner kaart kan worden gevonden welke berichten ooit voor de partner zijn geïmporteerd (dit 
werkt niet voor de berichten die eventueel zijn geëxporteerd). 
Op de partner kaart is het mogelijk bestanden die op de server klaar staan om te importeren binnen te halen via [Importeren]. 
Ook kunnen berichten die klaar staan om vanuit RE te worden geëxporteerd via [Exporteren] naar de export map op de RE 
server worden gezet. Uiteraard is het noodzakelijk dat er vanaf het eigen werkstation wel toegangsrechten zijn ingericht op de 
import- en export mappen van de EDI partners. 
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13.2 Bestandsuitwisselingspartners 

 
EDI berichten kunnen geautomatiseerd worden verzonden tussen verschillende partners. Dit gebeurt bijna altijd via FTP (File 
Transfer Protocol).  
Onder ELECTR. UITWISSELING GEGEVENS ->BESTANDSUITWISSELINGSPARTNERS is het mogelijk voor elke 
bestandsuitwisselingspartner een kaart aan te maken.  Aan de hand van de instellingen op deze kaart kan de communicatie, al 
dan niet gepland op vaste dagen/tijden, worden uitgevoerd. 
Op de bestandsuitwisselingspartner kaart kan het FTP adres, gebruikersnaam en wachtwoord worden ingegeven. Daarnaast kan 
worden aangegeven in welke mappen op de RE server de geïmorteerde en te exporteren bestanden staan. Via bestandsbeheer 
kan worden aangegeven welke bestanden verzonden of ontvangen mogen worden via FTP. 
 
Onder aan de kaart is het mogelijk direct de communicatie te starten met de betreffende FTP partner via [Communiceren]. Het 
is noodzakelijk dat de benodigde toegangsrechten aanwezig zijn. 
 

 
 
 

13.3 Identificatiecodes 

 
Om alle verschillende EDI partners uit elkaar te houden heeft elke partner één of meerdere unieke identificatie codes. Deze 
identificatie codes worden in RE vastgelegd onder ELECTR. UITWISSELING GEGEVENS -> ALGEMENE GEGEVENS -> IDENTIFICATIECODES. 
Voor zowel het eigen bedrijf (bij centrale inkoopontvangst) en de vestigingen als alle andere partners moet een identificatie 
code bekend zijn in RE. Anders is het niet mogelijk via EDI te communiceren. 
 
Het is mogelijk een aparte identificatie code te hebben voor het adres, het verzend adres en het factuur adres. Vaak worden 
alle drie de identificatie codes gelijk aan elkaar gehouden. 
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13.4 Importeren en exporteren diverse berichten 

 

13.4.1 Berichten genereren 

 
Zowel de leverancier als de afnemer van EDI berichten kunnen berichten genereren. Alle berichten moeten voldoen aan 
bepaalde gestandaardiseerde afspraken, zie ook bijvoorbeeld de site van Fashion United.   
 

13.4.2 Berichten verzenden 

 
Berichten verzenden zal in de meeste gevallen via het FTP protocol gebeuren of via de EBiss server. De berichten worden dan 
naar de FTP server van Fashion United / EBiss verzonden. Fashion United / EBiss zal waar nodig de berichten vertalen naar een 
leesbaar formaat voor de afzender en in de juiste postvakken plaatsen. Vanuit een postvak kan de afnemer zijn berichten 
ophalen.  
 

13.4.3 Berichten ophalen 

 
Het ophalen van berichten gebeurt via het FTP protocol vanaf de FTP site van de bstandsuitwisselingspartner. Opgehaalde 
berichten komen in een import map op de eigen server terecht.  
 

13.4.4 Berichten binnenhalen en verwerken 

 
Vanuit de import map op de server kunnen de EDI berichten worden ingelezen in Retailium. Als laatste stap van het 
berichtenverkeer EDI kunnen de berichten in Retailium worden verwerkt. 
 

13.4.5 EDI Communicatie 

 
Retailium kan zowel EDI berichten importeren als exporteren. Om deze berichten te communiceren maakt Retailium gebruik van 
FTP communicatie. 
 

13.4.6 Bestanden exporteren 

 
Wanneer er berichten klaarstaan om geëxporteerd te worden vanuit Retailium kunnen deze via ELECTR.UITWISSELING 

GEGEVENS -> FUNCTIES -> BESTANDEN EXPORTEREN uit Retailium worden gehaald. Door de juiste EDI partner en de juiste 
bestandstypes te kiezen voor de export zal Retailium de klaarstaande EDI berichten omzetten naar bestanden op de server. Om 
deze bestanden vanuit de EDI export map op de server via FTP communicatie naar de ontvanger te versturen zal 
bestandsuitwisseling moeten plaats vinden. 
 

13.4.7 Bestandsuitwisseling 

 
Om berichten te verzenden of te ontvangen in de EDI mappen op de server kan via ELECTR.UITWISSELING GEGEVENS -> 

FUNCTIES -> BESTANDSUITWISSELING de FTP communicatie gestart worden. Indien nodig kan eerst de juiste communicatie 
partner worden gekozen. Hierna zullen via een FTP protocol de klaar staande berichten worden verzonden en/of opgehaald. 
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13.4.8 Bestanden importeren 

 
Na de bestandsuitwisseling kunnen de ontvangen EDI berichten in Retailium worden geïmporteerd via  
 
ELECTR.UITWISSELING GEGEVENS -> INKOMENDE TRANSACTIES -> POSTVAK   
 
Via de filters boven in het venster kan voor één specifieke leverancier worden gekozen als dat gewenst is. Vervolgens kan via 
[Importeren] het inlezen van bestanden worden gestart. Soms kunnen bestanden niet ingelezen worden. Indien dit door een 
schedulertaak wordt uitgevoerd kan dit hier in worden gezien en indien dit handmatig wordt uitgevoerd, dan kan dit bij de 
Inkomende transacties/Postvak worden gezien. In de kolommen status, fout en foutmelding zal dan getoond worden waarom 
het inlezen van een bestand niet gelukt is. Na het oplossen van de foutmelding kan via [Importeren] de import nogmaals 
gestart worden. Wanneer er geen regels meer over zijn met de status Fout zijn alle bestanden die in de import map op de 
server klaar stonden voor de import juist ingelezen.  
 

 

13.4.9 EDI Pricat berichten verwerken 

 
Onder ELECTR. UITWISSELING GEGEVENS -> INKOMENDE TRANSACTIES -> PRODUCT CATALOGI  kunnen alle EDI Pricat (Price 
Catalog) bestanden worden gevonden. Deze bestanden bevatten het artikelbestand dat de leverancier met de afnemer wil 
delen. De Pricat berichten kunnen voor het overzicht het beste per stuk verwerkt worden. Via het aanklikken van het blauwe 
pijltje links vooraan de regel kan het juiste Pricat bericht worden geopend. 
 

13.4.10 Import regels  

 
De eerste stap van het verwerken van pricats is het controleren van het pricat bericht. Indien nodig kunnen de importeer regels 
worden aangevuld (of aangepast) via [Document] -> Importregels. Afhankelijk van de inrichting bij de leverancier zou 
bijvoorbeeld het seizoen en/of de collectie van de artikelen uit de Pricat dienen kunnen worden gevuld. 
 

13.4.11 Koppeling elementen 

 
Vervolgens dient te worden gecontroleerd of er nog onbekende waardes in de Pricat staan die gekoppeld moeten worden in 
Retailium. Bij het koppelen wordt eenmalig vastgelegd welke interne waarde hoort bij de door de leverancier aangeleverde 
waarde. Dit koppelen vindt per EDI partner plaats. Via [Koppelingswizard] kan er gecontroleerd worden op niet gekoppelde 
waardes binnen het Pricat bericht. Vervolgens kan via [Document] Koppelingselementen de koppeling zelf worden gelegd.  
 
Voor de maten adviseren we zo mogelijk de externe maatgroep te koppelen aan een eigen maatgroep. Is dit niet mogelijk 
(omdat de leverancier dit bijvoorbeeld niet doorstuurt), dan kan de maatgroep per artikelgroep worden opgegeven. Uiteraard 
kan het voorkomen dat niet alle artikelen van een bepaalde artikelgroep dezelfde maatgroep delen, voor bepaalde 
berichten/artikelen kan dit tussentijds worden gewijzigd. Is dit laatste ook echt niet mogelijk, dan wordt geadviseerd de losse 
externe maten te koppelen met interne maten. Deze laatste mogelijkheid heeft als nadeel dat een externe maat (zonder 
maatgroep) slechts één keer kan worden gekoppeld aan een interne maat, wat tot problemen kan leiden in de verwerking. 
 

13.4.12 Pricat goedkeuren 

 
Wanneer de importeer regels en koppeling elementen in orde zijn moet beoordeelt worden of het Pricat bericht inhoudelijk 
akkoord is. Door het uitvoeren van de volgende stap zullen Retail Artikelkaarten worden aangemaakt in Retailium. 
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Wanneer de Pricat inhoudelijk akkoord is kan als eerste stap het gehele pricat bericht worden goedgekeurd via [Goedkeuren]. 
Retailium zal via een popup scherm melden of het goedkeuren gelukt is. Wanneer dit niet (geheel) het geval is kan via een filter 
op de kolom “Artikel geïmporteerd” in het Pricat bestand zichtbaar worden gemaakt welke regels niet zijn goed gekeurd. Deze 
regels kunnen één voor één worden geaccepteerd via [Regel] Goedkeuren. Op deze manier toont Retailium via een melding 
waarom het goedkeuren van de regel niet lukt. Deze foutmelding zal moeten worden opgelost waarna de regel alsnog 
goedgekeurd kan worden. Wanneer alle regels zijn goedgekeurd zal de Pricat de status ‘Goedgekeurd’ krijgen. Wanneer een 
aantal regels binnen de Pricat niet meer verwerkt moeten worden, kunnen deze als laatste stap van de Pricat verwerking 
geweigerd worden. Dit kan in het Pricat document via [Functies] Weigeren. 
We adviseren om steekproefgewijs (zeker bij een nieuwe EDI partner) de aangemaakte artikelen te controleren op juistheid en 
volledigheid van de gegevens voor de aangemaakte artikelen. 
 

13.4.13 Edi inkoopdocumenten verwerken 

 
Onder ELECTR. UITWISSELING -> INKOMENDE TRANSACTIES -> INKOOPDOCUMENTEN kunnen alle EDI inkoopberichten 
worden gevonden. Hier zijn ook de inkoop orderberichten van de leveranciers te vinden. Deze bestanden kunnen pas verwerkt 
worden wanneer de bijbehorende EDI Pricat berichten juist zijn verwerkt en de artikelkaarten aangemaakt zijn in Retailium. In 
de kolom “Onbekende artikelen” is zichtbaar of alle artikelen in de order bekend zijn in Retailium. Als het aantal onbekende 
artikelen op 0 staat kan het inkoop document worden geaccepteerd. Het accepteren van meerdere documenten gebeurt via de 
[Document ac…]. Hier kan voor alle documenten die aangevinkt zijn in het overzicht worden gekozen voor accepteren (of 
weigeren). Het accepteren van één document kan in het document zelf gedaan worden via [Accepteren].   
Voor het verwerken van order responses en pakbonnen gelden nog extra voorwaarden 
 
 Orderresponses kunnen alleen verwerkt worden als de bijbehorende order reeds in Retailium bekend is. Retailium koppelt de 

documenten gebaseerd op ‘Order nummer leverancier’. 
 
 Pakbonnen kunnen, afhankelijk van de inrichting, verwerkt worden zonder/alleen met bijbehorende order in Retailium.  

Retailium koppelt de documenten gebaseerd op ‘Order nummer leverancier’. Indien wordt gewerkt met pakbonnen dienen 
eerst de onverwerkte orderberichten te worden geaccepteerd. 

 

 
 

13.4.14 Onbekende barcodes 

 
Wanneer er in de kolom “Onbekende artikelen” een aantal staat zijn niet alle gemeenschappelijke artikelnummers, ofwel de 
kruisverwijzingen, uit de order bekend in Retailium. 
 
Open het inkoop document via het blauwe pijltje in het overzichtsscherm. Leg op het veld artikelnr. een filter op de waarde leeg 
(ofwel ‘’). Nu zullen alleen de regels met een onbekend gemeenschappelijk artikelnummer worden getoond. Deze zullen bekend 
gemaakt dienen te worden in Retailium. Dit kan op verschillende manieren. De meest voorkomende manier is door het  
verwerken van een of meerdere regels uit het bijbehorende Pricat bericht van de leverancier. Ook kan via de wizard alsnog het 
artikel worden aangemaakt. In het laatste geval zullen de kruisverwijzingen (barcodes) van de leverancier achteraf met de hand 
moeten worden toegevoegd, aangezien deze  op de orderdocumenten als identificatie dienen van de artikelvarianten.  
Via [Document] -> Vernieuwen kunnen de nu bekend gemaakte kruisverwijzingen ook in het inkoop document opgehaald 
worden. 
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13.5 Importeren handscannerdocumenten 

 
ELECTRONISCHE UITWISSELING GEGEVENS -> INKOMENDE BERICHTEN -> HANDSCANNER DOCUMENTEN 
 

 

De bestanden die hier komen te staan, komen uit de handscanner (na leeglezen) kunnen van het onderstaande type zijn: 
 
 Inventarisatie 
 Transferverzending 
 Transferontvangst 
 Inkoopontvangst 
 Inkoopretour 
 Magazijnopslag 
 Magazijnpick 
 Magazijnverplaatsing 
 Magazijncorrectie 
 Verkooporderpick 
 Verkoopretour 
 
Via het Statusfilter kun je aangeven wat voor soort bestanden je wil weergeven 

 
 Onverwerkt 
 Goedgekeurd 
 Geweigerd 
 Gedeeltelijk goedgekeurd 

 

 
 
Na het leeglezen van de handscanner zal het document de status onverwerkt hebben en staat het vinkje bij Document 
geselecteerd aan.  
Via de knop [Documentacties] is het mogelijk alle geselecteerde documenten in 1 keer goed te keuren of te weigeren. 
Het is ook mogelijk om per document aan te geven of het goedgekeurd of geweigerd mag worden, dit kan door op het “kaart 
tonen” icoon te klikken voor aan de regel, van het document wat geopend moet worden. 
Let op dat in het geselecteerde document in de kolom “Artikelnr.” daadwerkelijk het artikelnummer gevuld is, anders is het niet 
mogelijk het document te verwerken. 
Het is eveneens mogelijk om in het document aan te geven of je een regel niet wilt importeren, dit kan door een vinkje te 
zetten in de kolom “Overslaan”. 
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Afhankelijk van de handscannerinstelling “Lege transferverzendnummers toestaan” is het verplicht een documentnummer in te 

vullen in het document. 
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14 Administratie 

14.1 Scheduler 

 
Onder ADMINISTRATIE -> SCHEDULER kan de scheduler worden gevonden. 
De scheduler is een functie waar ingesteld kan worden dat bepaalde processen en taken “automatisch” gestart worden. De 
scheduler zal ingericht worden door een consultant in overleg met de klant. 
 
De scheduler dient opgestart te worden op de server onder de gebruiker JOB of SUPER, deze gebruikers hebben de rechten om 
processen te kunnen uitvoeren. 
Indien de scheduler is opgestart dient het scherm altijd op de server open te staan, eventueel kan het scherm wel worden 
geminimaliseerd. 
 
Het menu ADMINISTRATIE ->SCHEDULER bevat nog 3 submenu’s te weten 
 Beheer 
 Clients 
 Taken 

 
Deze zijn hieronder verder uitgewerkt. 
 

14.1.1 Beheer 

 
De knop [Beheer] geeft het onderstaande scherm weer. De betekenis van de velden staan onder de afbeelding  
uitgelegd.. 
 

 
<Scheduler ID>:   De code van een scheduler (er kunnen meerdere schedulers tegelijkertijd lopen, 

bijvoorbeeld een logistieke en een financiële scheduler) 
 
<Scheduler wordt uitgevoerd>:  Indien hier een vinkje staat is de scheduler geactiveerd. 
 
<Scheduler heeft form gestart>:  Hier kan staan: huidig scherm of ander scherm, afhankelijk op welke machine (server) 

de scheduler is opgestart. 
 
<Begindatum>:    Datum waarop de scheduler voor het laatst is opgestart. 
 
<Begintijd>:   Tijd waarop de scheduler is opgestart op bovengenoemde datum. 
 
<Laatste taak uitgevoerd>:   Hier staat de naam van de taak die als laatste uitgevoerd is. 
 
<Laatste verwerkte objectnr>:  Hier staat de naam van de laatste regel uit de taak die als laatste uitgevoerd is. 
 
<Laatste melding>:   Eventueel laatste melding van de laatste taak die heeft gelopen. 
 
<Laatste foutmelding>:   Indien er foutmeldingen aanwezig zijn in de scheduler zal hier de laatste foutmelding 

weergegeven worden. 
 
<Intervalprogressie>:   Hier is een balk zichtbaar waaraan gezien kan worden of de scheduler nog “loopt” 

(voortgang van de scheduler). 
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Knop [Start]:    Hiermee wordt de scheduler gestart. 

Let op dit dient op de server onder de gebruiker JOB of SUPER  met de juiste rechten te 
gebeuren. 

 
Knop [Stoppen]:    Hiermee wordt de scheduler gestopt. 

Let op dit dient te gebeuren in het scherm waarop de scheduler is gestart.  Dit kan 
gecontroleerd worden bij het veld <Scheduler heeft form gestart: …..> 
De scheduler kan gestopt worden in het scherm waar “huidig scherm” staat. 

 
Knop [Scheduler]:   Hier kunnen een aantal instellingen gemaakt worden en controles uitgevoerd worden. 

 
Scheduler logboek:   In het logboek worden alle acties van de scheduler geregistreerd. Indien er 

foutmeldingen zijn worden die in de kolom foutmelding weergegeven.  
 
Backup /restore :    Hier kan een backup gemaakt of teruggezet worden van de clients, de taken  
    de regels, op deze manier kan een scheduler taak herstelt worden. 
  
SMTP instellingen:   Hier worden de instellingen ingegeven die vereist zijn om bij foutmeldingen een email 

te kunnen verzenden. De werking hiervan is afhankelijk van een aantal hardware en 
software componenten, dit zal altijd door ACA ingericht moeten worden. 

 
E-mail controleren:   Hier kan een test email verzonden worden na de inrichting van de smtp instellingen. 
 
 

 

14.1.2 Clients 

 

 
 
Het is mogelijk om meerdere “clients” of scheduler id’s aan te maken om de taken in aparte schedulers  
tegelijkertijd te laten lopen. De clients zijn als scheduler ID zichtbaar bij beheer. 
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14.1.3 Taken 

 
In onderstaand scherm worden de taken ingericht. Taken bevatten een of meerdere regels met daarin zogenaamde opdrachten 
om processen te laten lopen. De taken worden normaliter door een consultant ingericht. 
 

 
 
 
Afhankelijk van het bedrijf en de daar gebruikte processen kunnen bijvoorbeeld de volgende taken  ingericht zijn (naam van de 
taak kan afwijkend zijn): 
 
Import   Een (verzameling van) import taken voor het importeren van kassabestanden naar 

Retailium. 
 
Import web   Een (verzameling van) import taken voor het importeren van weborders. 
 
Export  Een (verzameling van) export taken voor het exporteren van bestanden uit Retailium naar 

Storelogix of Storecenter. 
 
Export web  Een (verzameling van) export taken voor het exporteren van bestanden uit Retailium 

naar de webshopbouwer , denk daarbij aan basisgegevens, klantgegevens, 
voorraadgegevens, prijsgegevens , weborderstatussen. 

 
Financieel  Een verzameling van taken die de synchronisatie tussen logistiek en financieel bedrijf 

uitvoert.  
Een (verzameling van)  taken die kostprijzen herberekend en voorraadwaarde boekt. 

 
Magazijn    Een ( verzameling van) taken die aanvullingen berekend. 

Een ( verzameling van) taken die herverdelingen berekend. 
Een ( verzameling van) taken die picklijsten kan aanmaken. 
Een verzameling van) taken die paklijsten boekt. 

 
Electronische uitwisseling gegevens Een (verzameling van) taken die bestanden aanmaakt, verwerkt, importeert of 

exporteert naar partners (zoals bijvoorbeeld webshopbouwer, leverancier). 
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14.1.4 Foutmeldingen scheduler 

 
Het kan voorkomen dat er foutmeldingen in de scheduler staan die tot gevolg hebben dat de taak niet verder kan worden 
uitgevoerd. Dit wil echter niet zeggen dat de hele scheduler daardoor stopt en er geen enkele taak meer verwerkt is. 
 
Elke schedulertaak zal zoveel mogelijk proberen uit te voeren en de hierbij gevonden problemen melden. Zo kunnen 
bijvoorbeeld alle kassatransacties worden geboekt ook al bestaat er een eerdere foutieve kassa transactie. Op het overgrote 
deel van de foutmeldingen dient evenwel actie te worden ondernomen (een uitzondering is de melding: ‘Niets te boeken’). 
Indien dit niet gebeurt, dan mist u gegevens en dat kan gevolgen hebben voor wat is te zien op rapporten en de beslissingen 
die op basis hiervan mogelijk worden genomen. 
 
Een taak zal alleen kunnen starten indien er een vinkje staat bij het veld [geactiveerd]. Indien, om wat voor reden dan ook een 
taak een keer niet uitgevoerd mag worden, bijvoorbeeld bij een update, kan de taak tijdelijk  “uitgezet” worden door het vinkje 
te verwijderen. Het is ook mogelijk om één regel uit te zetten van een taak dit kan door de regel te de- activeren. (vinkje uit in 
de kolom geactiveerd op de regel). 
 
Algemeen 

Op dit tabblad wordt aangegeven hoe vaak de taak uitgevoerd dient te worden. In onderstaand voorbeeld is dat 1 keer per 
dag.  
Bij emailadres kan een adres worden ingegeven waar eventuele meldingen naar verzonden moeten worden. Dit kan pas 
gebruikt worden na inrichting van de SMTP instellingen. 
 
Planningdetails 
Op dit tabblad wordt aangegeven op welke dag (dagen) de taak uitgevoerd dient te worden. 
In de velden begintijd en eindtijd worden de tijden ingericht waarop de taak mag starten. De eindtijd geeft dus de laatst 
mogelijke starttijd aan.  
  
In de regels van een taak kunnen reports, codeunits of dataports worden aangeroepen die verschillende processen kunnen 
opstarten.  

Er staan diverse kolommen in de regels, van een aantal wordt hier extra uitleg gegeven. 
 
De eerste drie kolommen horen bij elkaar, deze geven het type; dataport, codeunit of report, nummer en naam aan. Deze 
kolommen bevatten belangrijke informatie voor onze supportafdeling. 
Indien er problemen zijn met de scheduler en er contact opgenomen moet worden met de support afdeling noteer dan deze 
gegevens en geef die door aan de supportafdeling. 
 
Criteria:  Indien hier een vinkje staat betekend dit dat er aan deze regel een criteria hangt, dit 

kan bijvoorbeeld een leveranciersnummer zijn in het geval dat het om een taak gaat die 
een salesrapport aanmaakt voor een EDI leverancier. 
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Geactiveerd:  Indien hier een vinkje staat betekend dit dat deze regel geactiveerd is en uitgevoerd 
behoort te worden. Indien hier geen vinkje staat zal de taak niet uitgevoerd worden. 

 
Laatst gecontroleerd op:  Hier wordt de datum aangegeven van de laatste controle. 
 
Laatst gecontroleerd om:  Hier wordt het tijdstip  aangeven van de laatste controle. 
 
Verstreken tijd:   Hier wordt de exacte tijd aangegeven dat de taak gelopen heeft. 
 
Boodschaptekst:   Geeft de tekst: probleemloos verwerkt aan indien alles correct is verlopen. 

Indien er een (gedeelte) van de taak niet goed is verwerkt staat er in de kolom een 
andere tekst bijvoorbeeld: beëindigd met fouten. In de kolom “foutmelding” wordt dan 
weergegeven wat er precies fout is gegaan.  

 
Foutmelding:   Hierin wordt de foutmelding weergegeven.  
 
Afhankelijk van de aard van deze tekst kan de foutmelding door de klant zelf opgelost worden of er kan assistentie gevraagd 
worden aan de support afdeling van ACA. 
In onderstaande voorbeelden wordt aangegeven of de melding door de klant zelf opgelost kan worden of dat hulp van de 
supportafdeling noodzakelijk is. 
 

14.1.5 Voorbeelden foutmeldingen scheduler door de klant op te lossen 

 
Hieronder volgen enkele foutmeldingen die in de scheduler kunnen voorkomen. Sommige foutmeldingen dienen door de klant 
opgelost te worden en voor sommigen foutmeldingen is assistentie van de afdeling support noodzakelijk 
Indien de aangeboden oplossing niet de gewenste resultaten geeft, schakel dan de afdeling support in. Noteer de code van de 
taak, het nummer van de regel in de taak en de foutmelding. 
 
 Boekingsdatum is geen geldige datum 
 
Volledige foutmelding: 
Boekingsdatum is geen geldige boekingsdatum. De datum valt buiten het toegestane bereik. in Artikeldagboekregel 
Dagboeksjabloon='',Dagboekbatch='',Regelnr.='0'. 
Indien deze melding verschijnt heeft de gebruiker die de scheduler heeft opgestart geen rechten om te boeken in de gewenste 
periode. 
 
ADMINISTRATIE -> GEBRUIKERSINSTELLINGEN  
pas hier de datum aan naar de gewenste datum 
 
 Een andere gebruiker heeft de definitie van tabel Retail scheduler projectdeelactiviteit gewijzigd nadat 

deze activiteit is gestart 
 
Stop de scheduler (op het juiste scherm) 
Sluit de sessie af 
Open een nieuwe sessie   
Start de scheduler weer op onder de juiste gebruiker 
 
 Variant moet worden opgegeven in Transferregel.  
 
Volledige foutmelding: 
Variant moet worden opgegeven in Transferregel Documentnr.='TR12-01921',Regelnr.='10000'. 
 
VOORRAAD -> TRANSFERMELDINGSREGELS   
In het genoemde document (in dit voorbeeld transferorder  tr12-01921 op regel 1) staat een foutieve ingave , bijvoorbeeld een 
verkeerde barcode. In de transfermeldingsregel kan dit niet aangepast worden. Ga naar de knop [Regels] > Regels aanpassen.  
 
 Transferregel bestaat niet. Velden en Waarden: Documentnr=975241, Regelnr=’10000’ 
 
VOORRAAD -> TRANSFERMELDINGSREGELS  
Zet een filter op het betreffende transferordernr. Wanneer op deze regel in het veld <te corrigeren> een waarde <> 0 staat , 
kies dan voor functies {regelafhandeling ongedaan maken} 
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 Dagafsluitingtotaal (2,029.85) niet in balans met de som van de Geboekte kassatransacties + 1,980.00 ) 
 

Van deze kassa dagafsluiting zijn niet alle kassatransacties geboekt.  
Ga naar de kassa transactieregels en los de fout op daarna kan als nog de dagafsluiting worden geboekt. 
 
 Status moet Gesloten zijn in Kassadagafsluiting Documentsoort='Dagafsluiting',Nr.='POSSES12-06156'. 

 
VERKOOP & MARKETING ->TRANSACTIES -> KASSADAGAFSLUITINGEN 
De kassa dagafsluiting heeft nog niet plaats gevonden of er is op een verkeerde datum gewerkt. Laat de kassa afsluiten. 

 
 Geen EDI-Identificatiecode in het filter. Filters: Soort: Bedrijf, Code: '', EDI Partner Nr.: 0 
 
Voor Edi partner nr 13 is geen identificatiecode ingegeven ga naar: 
 
ELECTR.UITWISSELING GEGEVENS -> ALGEMENE GEGEVENS -> IDENTIFICATIECODES 
Geef daar bij de betreffende partner de juiste code in. (in dit voorbeeld onder bedrijf). 
 
 Tabel Reden boekingsinstellingen is niet aanwezig. 

 
FINANCIEEL BEHEER -> ALGEMENE GEGEVENS -> BOEKINGSGROEPEN-> RETAILINSTELLINGEN-> INSTELLEN 
UITGAVEBOEKING 
De redencode (in het voorbeeld cadeaubon) moet worden toegevoegd met de juiste grootboekrekening. 
 
De redencode kan toegevoegd worden onder: 
VERKOOP & MARKETING -> ALGEMENE GEGEVENS -> REDENEN -> POS-UITGAVENREDENEN 
De foutmelding kan ook voor andere betaalmiddelen voorkomen. 
Om de fout op te lossen kunnen de stappen na FINANCIEEL BEHEER -> ALGEMENE GEGEVENS -> BOEKINGSGROEPEN anders 
zijn. De werkwijze blijft echter ongewijzigd. 
 
 Selecteer een Dimensiewaardecode voor de Dimensiecode FILIAAL voor Vestiging 01. 
 
MAGAZIJN -> VESTIGINGEN  klik op een vestiging en klik op [vestiging] -> Dimensies 
Controleer of bij elk filiaal waarbij dit verplicht is iets is ingevuld. 
 
 Document kon niet volledig geaccepteerd worden.  
 
Dit is een melding die voorkomt bij een taak die de winkelontvangsten accepteert. Er is een inkoopontvangst gemaakt door een 
winkel die niet volledig verwerkt kon worden . Ga naar: 
INKOOP ->TRANSACTIES ->INKOOPONTVANGSTMELDINGSVOORSTELLEN   
Controleer de ontvangstmeldingsregel en verwerk deze. 

 

14.1.6 Voorbeelden foutmeldingen scheduler assistentie van support noodzakelijk 

 
Sommige foutmeldingen kunnen niet door een gebruiker zelf worden opgelost, dan is assistentie van de afdeling support 
noodzakelijk. 
 
 De waarde van COPYSTR parameter 3 valt buiten toegestane bereik 
Vraag assistentie bij de afdeling support. 
 
 25-04-15 is geen geldige datum 
Foutmelding ontstaat indien er iets verwijderd is op een PC met de verkeerde datumnotatie. 
Vraag assistentie bij de afdeling support. 
 
 There are still SC Import Headers with Processing Errors.  
(Er zijn nog StoreCenter import-verwerkfouten voor deze dagafsluiting) 
Vraag assistentie bij de afdeling support. 
 
 BTW code moet worden opgegeven in kassatransactie 
In de genoemde kassatransactie staat een artikel waarvan niet alle instellingen correct zijn. 
Vraag assistentie bij de afdeling support. 
 
 Levering geblokkeerd moet Nee zijn in artikelstatus 
Er is een artikel dat een blokredencode heeft, deze blokkade op het artikel moet uitgezet worden. Indien artikel niet bekend is 
vraag assistentie bij de afdeling support.  
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 Tabel Retailklant is reeds aanwezig 
In een kassatransactie is een klantnummer niet correct . Vraag assistentie bij de afdeling support. 
 
 Artikelvariant bestaat niet 
In een kassatransactie is  een onbekende variant van een artikelnummer verwerkt. 
Probeer in het filiaal de juiste variant op te vragen en vermeld deze in de melding aan de afdeling support. 
 
 Bij posten met een eerdere boekingsdatum mag u geen posten vereffenen en boeken. 
Vraag assistentie aan de afdeling support ,een datum van een factuur moet aangepast worden in 2 tabellen. 
 
 Type naar tekst conversie. 
Vraag assistentie aan de afdeling support. 
 

14.2 Nummerreeksen 

14.2.1 Handmatig nummerreeksen aanmaken 

 

De nummerreeksen zijn te vinden onder ADMINISTRATIE-> ALGEMENE GEGEVENS -> NR.REEKSEN. Om nummerreeksen toe te 

voegen, klik in dit scherm op de knop [Reeks] -> Regels. Voer bij <Begindatum> de datum in van het nieuwe jaar, bij 
<Beginnummer> vult u hetzelfde in als het jaar ervoor, met uitzondering van het jaartal dat u aanpast aan het nieuwe 
boekjaar.  
 

14.2.2 Aanmaken nummerreeksen op basis van maskers 

 
Om automatisch nummerreeksen aan te maken met Retailium dienen eerst maskers voor de nummerreeksen te zijn 

aangemaakt. Ga hiervoor naar ADMINISTRATIE -> ALGEMENE GEGEVENS-> NR.REEKSEN. Het overzicht van de 

nummerreeksen wordt getoond.  

 

 
 
De kolom “Masker” dient standaard toegevoegd (kolommen weergeven) te worden in het overzicht van de nummerreeksen.  

 
Het masker kan aangemaakt worden door in de kolom “Masker” dubbel te klikken met de muis of te drukken op de toets F2. 

Het veld kan aangepast worden. Deze instelling dient per regel herhaald te worden.  

Een voorbeeld hiervan is: 

De nummering van een inkoopfactuur kan zijn IF15+00001 

Voer in het veld <Masker> het volgende in: IF%Y%+00001 

De %Y% staat voor lopend jaar. 

   

 
 
De formules die toegepast kunnen worden binnen het masker zijn: 
 
%Y%  = Jaar 
%Q%  = Kwartaal 
%M%  = Maand   
%W%  = Week 
 
Maak maskers aan voor de nummerreeksen die elk boekjaar wijzigen.  
 

14.2.3 Automatisch nummerreeksen aanmaken 
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Nummerreeksen kunnen automatisch worden aangemaakt, wanneer maskers zijn aangemaakt en gekoppeld aan 
nummerreeksen.  
 
Om automatisch nieuwe nummerreeksen aan te maken op basis van een masker,  
Ga naar knop [Functies] -> Regels aanmaken. Onderstaand scherm(en) wordt getoond.  
 

 

 
Op tabblad Nr.reeks kan worden aangegeven welke nummerreeks(en aangemaakt dienen te worden. Laat de code leeg om alle 

nummerreeksen aan te laten maken. Geef op tabblad opties het jaartal en ingangsdatum in.  

Druk op de knop [Voorbeeld] en de nummerreeksen worden aangemaakt.  

Het document toont welke nummerreeksen zijn aangemaakt.  
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15 Reporting Intelligence 

 
Voor de Reporting Services en Reporting Services Excel variant zijn afzonderlijke handleidingen beschikbaar, zodat de 
onderstaande tekst en uitleg beknopt is en zich slechts op Reporting Services via Retailium toespitst. 
 
HOOFDMENU -> OVERZICHTEN 

15.1 Selectiemogelijkheden en criteria 

 
Indien er een overzicht wordt opgevraagd verschijnt een pop up scherm waarin de selectie behorende tot het overzicht kan 
worden ingegeven. 
 

 

Klik op het  waarna er een overzicht verschijnt waarin een selectie gemaakt kan worden gemaakt. 
Men kan hier gebruik maken van filters, als er een ongeldige waarde wordt ingegeven dan wordt automatisch “all” (alles) 
geselecteerd. 
In het onderstaande voorbeeld is een filter gelegd in de omschrijving van de artikelgroepen op *schoen*. 
 

 

 

Met de CTRL toets kunnen meerdere records worden geselecteerd, als daarna op OK wordt geklikt, worden deze groepen 

meegenomen naar het selectiescherm.  



 

 Pagina 231 van 234 

 

 

 
Daarna kunnen alle overige gewenste velden gevuld worden met de gewenste selecties. Indien niets geselecteerd, zal alles (all) 
weergegeven worden. 
 
Door op de knop [OK] te klikken opent de internet browser een Reporting Services sessie. 
 

 
 
Het is mogelijk om (zolang het venster van een overzicht - selectie actief is) meerdere overzichten op te starten. De overzichten 
worden in een nieuw tabblad in de browser opgebouwd. 
Er zijn ook overzichten waarbij een sortering of afdrukweergave ingegeven kan worden, die staan aan de rechterkant van het 
scherm. 

 
Afhankelijk van het type lijst, zijn een aantal velden beschikbaar om de keuze te maken voor een sorteervolgorde of een 
bepaalde periode. De [Reset] knop zorgt ervoor dat alle velden weer leeggemaakt worden. 
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15.2 Rapportage omzet 

 

Naast de al bekende omzet rapportages is er in het menu Overzichten een nieuwe categorie toegevoegd met rapportages. 
Het onderdeel Rapportage Omzet maakt gebruik van een nieuwe tabel, deze tabel dient na de update naar Retailium 270 te 
worden gevuld door een consultant. In deze tabel worden Artikelposten, waardeposten en kassatransacties opgenomen. 
Hierdoor kunnen de gegevens van Webshop, Winkel (vestigingen) en Overige (kantoor) verkooporders apart worden 
gerapporteerd.  

 

 

De rapportages zijn te vinden onder de submenus. 

 

In een aantal van deze lijsten zijn een aantal extra selectiemogelijkheden toegevoegd: 

 Verkoopwaarde in of exclusief weer te geven. 
 Periode info , totaal of per dag 
 Rapportage van omzet over niet voorraad, per type of op detailniveau 
 

 

 

 

 

 

 

15.2.1 Omzet vestigingen  

 
Omzet vestiging Artikelgroep 

 

 

 
Omzet Vestigingen Uur 
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Omzet vestigingen Verkoper 

 
 

Omzet vestigingen Verkoopkanaal 

 
 

15.2.2 Omzet Webshop 

 
Omzet Webshop artikelgroep 

 

 

Omzet Webshop Uur 
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15.2.3 Omzet Overige 

Omzet Dagomzet 

 
Een compact omzetrapport geeft inzicht in de voorlopige omzet van ‘vandaag’.  

De info wordt rechtstreeks uit R.E. gelezen (niet uit Cube .... hier zijn de gegevens van ‘vandaag’ nog niet bekend).  

De rapportage geeft uitsluitend de totalen (van alle vestigingen en van alle Webshops) of met totaal per vestiging en totaal per 

webshop.  

Rapportage wordt standaard over ‘vandaag’ weergegeven; wijzigen van de vanaf datum is mogelijk, de informatie wordt steeds 

over totaal periode berekend .  

 

 

Omzet Kantoor artikelgroep 

 

 

 
Omzet Totaal 

 

 


