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Zoekscherm artikelen : standaard

Zoek in elke 
volgorde, bv.
14 29 thermo

Artikelen 
met gewenste

voorraad versus
bestelbare:
grijs/zwart

Sorteer populairst

Enkel artikelen
gemarkeerd
als zichtbr. 
in dit filiaal

voor 
zoeksnelheid

Prijzen berekenen

Zoek op specifieke
identificatievelden

Toon enkel art. met max. vrd.
Filter op leverancier



  

Zoekscherm artikelen : standaard

Alle roosters in
MFS : rechts
klikken voor
contextmenu

Standaard zoek-
en sommatiefuncties

in alle roosters

Directe link
naar geselecteerde

documenten

Foto



  

OPTIE : uitgebreid zoekscherm

Optionele module,
In ontwikkeling.

Zoeken op facetten

Snelheid (hier 61
resultaten uit 160.000
artikelen in minder dan

0.1 seconde)



  

Artikelen : algemeen

Doorzoekbare codes

Hoofd- en alternatieve
leveranciers

Lijsten met
extra zoektermen
vr. webshop, ...

Boekhoudgegevens
en extra

identificatiecodes

Instellingen SNR,
leeggoed, blok-

kering, ...

Rudimentaire
statistieken, zie

elders uitgebreide

Basisprijs per
klantklasse

(Web)catalogusboom

Statistiekboom

Kortingboom (prijs)

Kopie/nieuw



  

Artikelen : conversies

Prijseenheid en
voornaamste
werkeenheid

Andere eenheden
en conversies

Verpakkings-
aantal verkoop

MOQ-instelling
(minimum

bestelhoeveel-
heid)Geavanceerde

prijsformules
(per artikel)



  

Artikelen : magazijnbeheer

Locaties per filiaal
en hun voorraad

Totale voorraad en
productcyclus 

per filiaal of
afdeling

Min/Max-vrd per
filiaal

Min/Max-vrd per
locatie

Zichtbaarheid
beperking zoek-
resultaten, hoge

zoeksnelheid

Totale
voorraad

Manuele
aanpassing



  

Artikelen : 
magazijnbeheer/voorraad

Knop 
"voorraadoverzicht"
geeft detail-popup

Voorraadpredictie:
bij wie/door wie

zijn er bestellingen
en wanneer verwacht

Momenteel
in de rekken

In bestelling 
door klanten

In bestelling 
bij leverancier

Fysieke min
bestellingen 

klanten

Beschikbaar
plus 

bestellingen
leverancier



  

Artikelen : 
magazijnbeheer/aankoop

Bestelaantal aankoop

Bij bestelvoorstel 
wordt de

geplande voorraad,
indien lager dan de
minimumvoorraad

aangevuld tot
maximumvoorraad
in veelvouden van

bestelaantal



  

Artikelen : documenten

Sleep spreadsheets,
PDF's, tech. fiches,
foto's, ... over het

hierin

Elk document kan ook
uit een tekstje

bestaan

Instellingen voor
webshop

Documenten
automatisch

publiceren op
webshop

Taggen
van artikelen 

(= ad-hoc groepen
voor lijsten, 

statistieken, ...)



  

Artikelen : documenten

Artikeltekst voor op
webshop, catalogus,

...

Artikeleigenschappen
webshop, catalogus,
en optioneel selectie

Nota's voor op
bepaalde schermen



  

Artikelen : samenstellingen

Taxen of
algemene samen-
gestelde artikelen

Uitgebreide
mogelijkheden voor

prijs en aantal
van de deel-

artikelen



  

Artikelen : (OPTIE) varianten

Varianten van
artikelen (opm.

verschil variant vs.
lot : klant heeft

keuze)

Voorraad per
variant



  

Artikelen : vertalingen

Naast 2 basistalen,
ook onbeperkte

vertalingen

Ook in ander 
schrift



  

Artikelen : optieparameters

Voor geavanceerd
prijsbeleid of

design/productie-
parameters : 

per artikel instel-
bare parameters



  

Artikelen : extra velden

Voor u specifiek
implementeerbare

artikelvelden
(bij alle artikelen)



  

Artikelen : OPTIE productierouting

Routing langs
werkposten in

een 
productieproces

Bill of materials,
versies



  

Artikelen : promoties

Raadplegen van de
promoties waarin
dit artikel zich ooit

bevond



  

Artikelen : ontdubbelen

Samenvoegen als
een artikel dubbel
aangemaakt werd

Vervangartikel dat
wordt gebruikt als

dit artikel geblokkeerd
wordt
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