Handleiding Printen van voorraadoverzichten in Windows
Met deze instructie kunt u op diverse manieren een voorraadoverzicht uitdraaien.
De voorraadoverzichten die in deze handleiding behandeld worden zijn de volgende.

1. Voorraadoverzicht per artikel
2. Voorraadwaarde overzicht verdicht per groepscode
3. Voorraadoverzicht per artikel (uitgebreid)

1. Voorraadoverzicht per artikel
Nadat u Bronboek heeft gestart gaat u naar ‘Modules -> ‘Goederenstroom’.

Vervolgens gaat u naar ‘Overzichten’ -> ‘Voorraad per artikelcode verkoop / ISBN’

U krijgt dan het volgende scherm te zien.

Als u een overzicht wil van de complete voorraad, staat het standaard al op het eerste en het
laatste artikel ingevuld.
Bij ‘Prijzen’ kiest u uit prijs 1 of prijs 4. (1 = Verkoop, 4 = inkoop, indien ingevuld)
Bij voorraad kiest u wat voor een lijst u wilt hebben, wilt u alles zien (ook de artikelen die
niet op voorraad zijn) kies dan voor compleet.
Bij ‘Technische voorraad groter dan nul’ krijgt u alle artikelen te zien die op voorraad zijn.
Bij ‘Technische voorraad ongelijk aan nul’ krijgt u ook de artikelen te zien die met een
negatieve voorraad geregistreerd staan.
Na even wachten krijgt u een lijst te zien met een compleet overzicht van de voorraad. Deze
kunt u printen door op ‘Print’ te klikken en u kunt het afsluiten door op ‘Close’ of het kruisje
te klikken.

2. Voorraadwaarde overzicht verdicht per groepscode
Nadat u Bronboek heeft gestart gaat u naar ‘Modules -> ‘Goederenstroom’.

Vervolgens kiest u voor ‘Overzichten’ -> ‘Voorraad per artikelgroep – kort’

U krijgt dan het volgende scherm te zien.

Hier kiest u welke groepscodes u wilt gebruiken, standaard worden de eerste en de laatste
gekozen. Ook kunt u een keuze maken of de bedragen in- of exclusief BTW moeten zijn.
Vervolgens kiest u voor ‘Akkoord’.
Nu wordt er een lijst gegenereerd waarbij u per groepscode ziet wat de voorraad en
voorraadwaarde is.

3. Voorraadoverzicht per artikel (uitgebreid)
Hier kunt u een voorraadoverzicht genereren, die uitgebreider is dan bij punt 1 beschreven.
U ziet de auteurgegevens, laatste inkoop- en verkoopdatum, en uitgebreide
voorraadgegevens. Om deze lijst te genereren volgt u de volgende stappen.
Nadat u Bronboek heeft gestart gaat u naar ‘Modules -> ‘Goederenstroom’.

Vervolgens gaat u naar ‘Artikelbeheer’ -> ‘Artikel’

U krijgt dan het volgende scherm te zien.

Kies onder ‘Selectie op’ voor ‘Technische voorraad’, onder ‘Methode’ kiest u voor ‘Groter
dan’ en bij waarde vult u het getal ‘0’ in. Vervolgens klikt u op ‘Zoeken’.
Na even wachten krijgt u een overzicht met alle artikelen die een technische voorraad
hebben die groter dan nul is.
Deze lijst kunt u uitprinten door op het pijltje naast ‘Druk af’ te klikken.
Er wordt dan een printbaar overzicht uitgegenereerd, (LET OP: Dit kunnen heel veel pagina’s
zijn!!) die u af kunt drukken door op de knop ‘Print’ te klikken en af kunt sluiten door op
‘Close’ te klikken.
Voor verdere vragen of opmerkingen over deze handleiding, kunt u contact opnemen met de
Bronboek Helpdesk. (0180-590166 / helpdesk@bronboek.nl)
Let u er wel op dat vragen die in de handleiding voorkomen, belast worden door Bronboek?
Wij belasten u voor het op dat moment geldende helpdesktarief.

