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Met deze optie kunt u de bestellingen door King laten aanmaken. U hoeft ze dan niet 

meer handmatig in te voeren. Het aanmaken van de bestellingen gebeurt via een 

tussenstap: het besteladvies. In het besteladvies kunt u nog wijzigingen aanbrengen. 

Vervolgens worden op basis van het besteladvies de uiteindelijke bestellingen 

aangemaakt.

STAP 1. AANMAKEN 
BESTELADVIES

Bij het aanmaken van de beste-
ladviezen kan rekening worden 
gehouden met de bestellingen 
die nog niet zijn verwerkt (dus 
waarvan nog geen bestelbrief 
is afgedrukt). U voorkomt 
hiermee dat er teveel van een 
artikel besteld wordt. Ook kan 
er rekening worden gehouden 
met de bestelgrootte van het 
artikel bij de leverancier. De 
default-waarde van deze instel-
lingen kunt u vast-leggen in de 
Vaste gegevens bestellingen. 
Per artikel is aan te geven of 
het bij de Automatische bestel-
lingen wel of niet moet worden 
meegenomen.

MOGELIJKHEDEN

•  Genereren besteladvies op basis van (toekomstige) economische voorraad
•  Range leveranciers, artikelen instelbaar
•  Besteladvies is te wijzigen (andere leverancier, andere inkoopeenheid, enz.)
•  Op basis van besteladvies worden bestellingen aangemaakt
•  Meerdere besteladviezen per administratie
•  Geïntegreerd met optie Meerdere leveranciers per artikel en optie Directe 

inkoop
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STAP 2. MUTEREN BESTELADVIES

In dat besteladvies worden de artikelen opgenomen waarvan de economische voorraad op dat moment 
lager is dan de minimumvoorraad. Van deze artikelen wordt het aantal besteld zo gekozen, dat de 
voorraad weer wordt aangevuld tot de maximumvoorraad. Bij het aanmaken van het besteladvies kan 
rekening worden gehouden met de voorraad in de tijd. In het besteladvies kunt u per artikel eventueel 
een andere leverancier kiezen (zie de onderste afbeelding), een andere inkoopeenheid of een andere 
hoeveelheid, of regels verwijderen. Per administratie kunnen meerdere besteladviezen worden bijgehou-
den.

 BESTELADVIES

In de bovenste tabel ziet u de artikelen die be-
steld moeten worden. In de onderste tabel ziet u 
de leveranciers waarbij de bestellingen geplaatst 
zullen worden. 
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PRIJZEN

Prijs Neem contact op met King, tel. (010) 264 63 20
Leverbaar voor versie King Logistiek
Deze optie maakt deel uit van de optie ‘Meerdere leveranciers per artikel’ en van de optie ‘Directe inkoop’

STAP 3. AANMAKEN BESTELLINGEN

Vervolgens kunt u op basis van het besteladvies de bestellingen 
aanmaken. De aangemaakte bestellingen kunt u terugvinden in 
programma “Openstaande bestellingen”, waarmee u ze op de 
gebruikelijke wijze kunt wijzigen of verwerken.


