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De toekomst van de groothandel 

Analyses over de toekomst van de groothandel geven steeds 
hetzelfde beeld: slechts die groothandelsbedrijven die zich 
onderscheiden door toegevoegde waarde bijvoorbeeld in de vorm 
van specialistische kennis, hoogwaardige dienstverlening of door 
een onderscheidend assortiment zullen uiteindelijk overleven. 

 

De zuiver logistieke functie van voorraadbuffer tussen fabrikant en 
detaillist wordt meer en meer door logistieke specialisten, zoals 
transportondernemingen en distributiecentra overgenomen. 

 

De trend van globalisering in de softwarewereld sluit daarom niet 
aan bij de ontwikkelingen in de bedrijfskolom. Meer en meer moet 
een groothandel zich onderscheiden van zijn concurrenten en de 
logistieke processen willen ondersteunen met softwareapplicaties. 
Voor horizontale pakketten zoals tekstverwerkers, spreadsheets en 
dergelijke is dat geen probleem, maar met een onderscheidende 
tekstverwerker haalt u geen orders binnen. Voor de ondersteuning 
van het primaire bedrijfsproces is het essentieel dat de applicatie 
u de vrijheid biedt om uw bedrijf zich op verschillende manieren te 
kunnen laten onderscheiden. 

 

Handel & Logistiek is dankzij onze grondige kennis en ervaring in 
het MKB in elke vorm van de groothandel toe te passen. In nauwe 
samenwerking met onze gebruikers is Handel & Logistiek 
voortdurend uitgebouwd, verder geperfectioneerd en up-to-date 
gehouden om in de pas te blijven met de laatste ontwikkelingen in 
de groothandelsbranche en te voldoen aan wet- en regelgeving. 

 

Handel & Logistiek is een geïntegreerd totaalpakket. De diverse 
softwaremodules zijn nauw met elkaar verbonden zodat doublures 
of niet aansluitende gegevens in de applicatie en de database tot 
het verleden behoren. 

 

Handel & Logistiek kenmerkt zich door een groot aantal 
mogelijkheden voor het flexibel instellen en onderhouden van uw 
bedrijfsprocessen. Een van de meest opvallende kenmerken van 

Handel & Logistiek is de tabellensturing. Hierin definieert u, 
desgewenst in overleg met Comlogic, uw bedrijfsprocessen. 

 

Door een optimaal ingerichte procesondersteuning en de 
ongekende mogelijkheden van de diverse programmafuncties 
merkt u dat de applicatie precies op uw bedrijfsvoering aansluit en 
de kracht bevat om met de veranderingen in uw bedrijf mee te 
groeien zonder dat hiervoor veelal dure aanpassingen of 
uitbreidingen van de software nodig zijn. 

 

Deze documentatie geeft u een beknopt overzicht van de 
uitgebreide mogelijkheden en de verbazingwekkende kracht en 
flexibiliteit van Handel & Logistiek. 

 

De branchegerichte toepassingen van Handel & Logistiek vindt u in 
de folder: “Handel & Logistiek ook voor uw bedrijf”. 
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Standaard pakket of maatwerk? Op de markt van ERP-applicaties (Enterprise Resource Planning) 
voor de groothandel is Comlogic met Handel & Logistiek een van de 
vele aanbieders. Daarom is het niet alleen van belang u kennis te 
laten maken met de zeer uitgebreide functionaliteit van Handel & 
Logistiek, maar ook met onze visie over software en zijn 
gebruiksomgeving. 

 

Standaardpakket of maatwerkapplicatie 
 

Traditioneel kan men de softwarewereld verdelen in standaard- en 
maatwerkproducten. Veel maatwerk is in het verleden ontstaan 
door gebrek aan standaardapplicaties dan wel door volstrekt unieke 
bedrijfsprocessen, waarvoor het niet rendabel was om 
standaardapplicaties te ontwikkelen. 

 

De conventionele ERP-applicaties komen over het algemeen voort 
uit productieomgevingen en vergen een zeer ingrijpende en 
langdurige implementatieperiode die een zware druk op de primaire 
bedrijfsprocessen en uw budget legt. En ook al is door middel van 
parameters veel af te stemmen op uw specifieke bedrijfsvoering, 
dan nog blijkt vaak dat eenvoudige wensen niet of moeilijk en 
daardoor kostbaar te realiseren zijn. Niet ieder bedrijf heeft 
behoefte aan of het budget voor een dergelijk zware applicatie, die 
uiteindelijk vaak ook nog voor een groot deel uit maatwerk bestaat. 

 

Wat is het alternatief? 
 

De lichte standaardpakketten pretenderen vaak bedrijfsomvatten- 
de oplossingen te bieden en kiezen daarvoor de vorm van een 
modulaire opbouw. Prijzen lijken op het eerste gezicht laag maar 
blijken bij aanschaf van alle noodzakelijke modules toch tegen te 
vallen. Daarnaast is een volledige integratie van modules niet altijd 
te realiseren, wat leidt tot gebruikersproblemen en zelfs tot dubbele 
invoer van gegevens. 

 

Indien u om welke reden dan ook wilt afwijken van de standaard, 
is dit soms in het geheel niet mogelijk. Soms tegen hoge kosten 
wel, maar dan verliest u de aansluiting met het standaardpakket. 
Nieuwe releases zijn dan nog slechts mogelijk als u het maatwerk 
opnieuw laat ontwikkelen. Het gevolg is dat u gedwongen bent uw 
bedrijfsprocessen aan te passen aan de mogelijkheden en dus ook 
de beperkingen van de standaardapplicatie. 

 

Een volledige maatwerksituatie als alternatief? 
 

De ontwikkelkosten van een maatwerkapplicatie zijn enorm en het 
onderhoud van de software is duur en kwetsbaar. Volledig 
maatwerk is slechts te verkiezen als u zich de luxe van een eigen 
automatiseringsafdeling kunt veroorloven of indien op geen 
standaardapplicatie te vinden is die bij uw bedrijfsvoering past. 
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Het alternatief van Comlogic Ons alternatief: het model van Handel & Logistiek 
 

Geen van de genoemde structuren biedt voldoende functionaliteit, 
flexibiliteit en continuïteit tegen acceptabele exploitatiekosten. 
Comlogic heeft een andere opzet gekozen en heeft Handel & 
Logistiek gebouwd als een basispakket, dat aangevuld kan worden 
met modules, plug-ins en in het uiterste geval met maatwerk. 

 

Het basispakket biedt alle functies die het merendeel van onze 
relaties voor de dagelijkse bedrijfsvoering nodig heeft. Omdat geen 

twee bedrijven hetzelfde zijn, kan het basispakket tot in het detail 
door parametersturing aangepast worden aan ieders werkwijze en 
informatiebehoefte. Dit kan tijdens de implementa- tie, maar ook 
als de software al operationeel is. 

 

Voor specifieke functies kan het basispakket van Handel & Logistiek 
uitgebreid worden met diverse modules en plug-ins. Dat kan de 
automatisering van een specifiek bedrijfsonderdeel zijn, zoals een 
serviceafdeling, maar een module kan ook bedrijfsbreed extra 
functionaliteit bieden. 

 

Waar de vraag zo bedrijfsspecifiek is dat hiervoor nog geen 
voorzieningen in de standaardsoftware aanwezig zijn, kunnen 
maatwerkfuncties ingebed of toegevoegd worden. Bij het inbedden 
van maatwerk kan sprake zijn van heel beperkte aanpassingen, die 
ingepast worden in de standaardsoftware, maar ook het integreren 
van geheel nieuwe onderdelen behoort tot de mogelijkheden. 

 

De structuur van Handel & Logistiek leent zich voor beide gevallen, 
aangezien met het ontwerp en de bouw van zowel het basispakket 
als de modules al rekening gehouden is met het implementeren van 
klantspecifieke eisen en wensen. En het belangrijkste is dat 
maatwerk bruikbaar blijft, ook met nieuwe releases van Handel & 
Logistiek, zodat uw investering en continuïteit gegarandeerd is. 

 

Met dit beeld voor ogen hebben wij Handel & Logistiek ontwikkeld 
op basis van de volgende uitgangspunten: 

  
✓  Standaardsoftware 
✓  Basispakket met modules, plug-ins 
✓  Met maatwerk uitbreidbaar 
✓  Acceptabele verhouding standaard/maatwerk 
✓  Maatwerk toepasbaar ook bij nieuwe versies en releases 

 ✓ Doseerbare functionaliteit per gebruiker 
✓ Ingebruikname functies stapsgewijs 

✓ Ontwikkelomgeving voor snelle en flexibele ontwikkeling. 

✓ De functionaliteit op hoog niveau, zodat vergelijking met 
de conventionele ERP-applicaties kan worden doorstaan 

 

Bovengenoemde uitgangspunten hebben geleid tot de 
ontwikkeling van Handel & Logistiek waarmee wij met name díe 
bedrijven hebben geautomatiseerd, die de noodzaak van een eigen 
identiteit, ondersteund door de effectieve software, vroegtijdig 
inzagen en daar nu de vruchten van plukken. 

Met Handel & Logistiek kan ook úw bedrijf zich onderscheiden! 
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Handel & Logistiek heeft 
uitbreidingsmodules voor 
speciale toepassingen. 

Modulaire opbouw 
 

Handel & Logistiek is een standaardpakket dat bestaat uit een 
basismodule met uitbreidingsmodules en plug-ins voor specifieke 
toepassingen. U investeert alleen in wat u werkelijk nodig heeft, 
maar mocht op enig moment de behoefte ontstaan aan specifieke 
verwerkingen, dan is het uitbreiden met een module alsnog 
mogelijk. 

 

De basismodule bevat de noodzakelijke functionaliteit voor de 
financiële administratie (grootboek, bedrijfsrekening, debiteuren en 
crediteuren) en de inkoop-, voorraad- en verkoopadministratie. 

 

Deze brochure beschrijft globaal de functionaliteit zoals deze door 
Handel & Logistiek geboden wordt. Een gedetailleerde beschrijving 
van de uitbreidingsmodules en plug-ins vindt u in de folder 
“Modules Handel & Logistiek”. 

 

Handel & Logistiek is uitbreidbaar met de volgende modules: 
 

✓ Afschrijvingen (Inventaris en Voorraad) 
✓ Auditfile Viewer 
✓ Bestellijsten 
✓ Bestelmethodieken (dynamische min/max berekening) 
✓ Bezoekregistratie 

✓ Bonusregistratie klanten 
✓ Certificaten 
✓ CBS-IRIS Koppeling 

✓ CICK-Comlogic Internet Connection Kit 
✓ Compensatie registratie leveranciers 
✓ Data Informatie Management 
✓ Data Synchronisatie 
✓ Debiteurenbewaking 
✓ EDI 

✓ Filiaalbevoorrading 
✓ Importeren inkoopprijzen 

✓ Incasso 
✓ Intercompany 

✓ Kasverwerking 
✓ Leverbetrouwbaarheid Inkoop (LPI) 
✓ Leverbetrouwbaarheid Verkoop (LPI) 
✓ Management Cockpit 
✓ Mobile Inventory 
✓ Mobile Office 

✓ Mobile Sales Orders 
✓ Mobile Warehouse 

✓ Nazorg 
✓ Permanence Boekingen 
✓ Rentenota's 

✓ Selecties en Procedures 
✓ Service 
✓ Telebanking Automatische incasso 
✓ Telebanking Betaalopdrachten 
✓ Telebanking Matchen Betalingen 
✓ Verzendadministratie 
✓ Weborders 
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Bijzondere kenmerken Meerdere bedrijven 
 

Met Handel & Logistiek kunt u de administratie voor 100 bedrijven 
voeren. 

 

Alle informatie blijft bewaard zolang u wilt 
 

Handel & Logistiek verwijdert zelf geen informatie. Al uw transacties 
blijven in het systeem bewaard en worden pas op uw commando 

verwijderd, maar onder voorbehoud dat de logica dit toestaat. Op 
deze manier bent u in staat te allen tijde relevante informatie op te 
roepen en u voldoet hierdoor ook meteen aan de wettelijke 
bewaarplicht. 

 

Geen dag- of periodeafsluiting 
 

Handel & Logistiek kent geen enkele vorm van een verplichte 
periode- of dagafsluiting; dagafsluitingen komen zelfs in de 
applicatie niet voor. U bent vrij om doorlopend in alle perioden te 
boeken. Heeft u van een periode het resultaat bepaald en wilt u dat 
in die periode niet meer geboekt wordt, dan blokkeert u deze. Mocht 
u alsnog mutaties in zo’n periode willen opnemen dan is dit 
mogelijk. Zelfs indien u periodeafsluitingen met resultaatbereke- 
ning hanteert dan zal Handel & Logistiek hiermee rekening houden 
als opnieuw voor de betreffende periode het resultaat moet worden 
berekend. 

  

Vertaalbaar 
 

De Handel & Logistiek applicatie is beschikbaar in het Nederlands 
en in het Engels. Andere talen zijn mogelijk en Comlogic biedt u 
ondersteunende software om deze vertaling eventueel zelf te doen. 

 

Desgewenst kunt u een buitenlandse vestiging of medewerkers van 
buitenlandse oorsprong met een vertaalde versie van de applicatie 
laten werken. Omdat de taalinstelling gebonden is aan de ingelogde 

gebruiker werkt Handel & Logistiek simultaan met verschillende 
talen. 

 

U heeft de mogelijkheid per bedrijfsadministratie uw gegevens in 
tien talen vast te leggen. Indien u de diverse teksten en 
omschrijvingen in meerdere talen in uw systeem noteert, kunnen 
externe documenten naar klanten en leveranciers in de voor hen 
gewenste taal worden afgedrukt. In de stamgegevens kunt u 
aangeven in welke taal u deze relaties wenst aan te spreken. 
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Bijzondere kenmerken Waarderingssystemen 
 

U kunt voor de waardering van de voorraad in Handel & Logistiek 
een keuze kunt maken uit één van de volgende systemen: 

 

✓ Vaste verrekenprijs 
✓ FIFO vaste verrekenprijs 
✓ Inkoopprijs 
✓ FIFO inkoopprijs 

✓ Gemiddelde inkoopprijs 

✓ Logistiek fifo (voor seriegenummerde producten) 

  

Bedieningsgemak 
 

Handel & Logistiek heeft een intelligente gebruikersinterface die het 
bedieningsgemak van de applicatie eenvoudig en overzichtelijk 
maakt. In deze interface zijn tal van bijzondere voorzieningen voor 
de gebruiker opgenomen. 

 

Interfaces 
 

Handel & Logistiek is een Windows applicatie, waarbij de database 
ook op een Unix of Linux server kan draaien. Verder zijn specifieke 

delen van Handel & Logistiek ook beschikbaar als webapplicatie. In 
het laatste geval spreken wij van “Mobile” applicaties. 

  

Instelbare documenten 
 

Met Handel & Logistiek is het mogelijk een groot aantal documenten 
op uw bedrijfseigen lay-out en huisstijl in te stellen. Afhankelijk van 
de complexiteit geschiedt dit door Comlogic of doet u dit zelf. De 
instelbare documenten zijn onder andere: 

 

✓ Orderbevestiging 
✓ Verkoopfactuur 
✓ Rappel overschreden leverdata verkoop 
✓ Magazijnhandelingen 

• Magazijnbon 
• Raaplijst 
• Voorraadbewegingen 
• Afsnijdspecificaties 
• Assemblagebonnen 

✓ Baliefactuur 
✓ Afhaalbon 
✓ Pakbon 

✓ Verzenddocumenten en etiketten 
✓ Inkoopopdracht 
✓ Goederen ontvangstbon 
✓ Rappel overschreden leverdata inkoop 
✓ Rekeningoverzicht / aanmaning 
✓ Acceptgiro’s 

✓ Offertes 
✓ Besteladvies 
✓ Nazorgdocumenten 
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Bijzondere kenmerken Collectief muteren 
 

Voor een aantal tabellen zijn collectieve muteerfuncties 
opgenomen. Hiermee kunt u op een eenvoudige en snelle wijze 
seriematige wijzigingen in de tabellen doorvoeren. 

 

Het collectief muteren is mogelijk op: 

 
✓ Grootboekrekeningen 
✓ Debiteuren 
✓ Crediteuren 
✓ Artikelen 

✓ Verkoopprijzen 
✓ Inkoopprijzen 
✓ Waarderingsprijzen 
✓ Prijsschema’s verkoop 

✓ Prijsschema inkoop 

  

Importeren en exporteren van gegevens 
 

Handel & Logistiek bevat een exportfunctie waarmee u vrijwel alle 
gegevens naar een Excel bestand kunt exporteren. 

 

Daarnaast beschikt Hanel & Logistiek over een import module 
waarmee u volgens vooraf ingestelde profielen collectief wijzigingen 
kunt doorvoeren op alle stambestanden en tabellen. Ook door 
leveranciers aangeboden prijswijzigingen kunnen hiermee worden 
verwerkt. 
Tevens kunt u met deze module "in bulk" nieuwe gegevens 
importeren (klanten, leverancies, artikelen, etc.). 

  

ISO certificering 
 

De structurele opzet van Handel & Logistiek, het bewaren van alle 
informatie en de ruim aanwezige opvraagmogelijkheden bieden 
een goede ondersteuning voor tal van kwaliteitsprocedures. 



Handel & Logistiek 

Introductie Handel & Logistiek 8 van 42 

 

 

Bijzondere kenmerken Voorraadregistratie 
 

De voorraadregistratie die u in Handel & Logistiek kunt aanleggen 
is bijzonder gespecificeerd. Niet alleen kunt u artikelen in meerdere 
eenheden voeren, maar u kunt ook rekenrelaties leggen tussen de 
diverse eenheden van een artikel. Desgewenst is het mogelijk de 
voorraadregistratie per artikel op de volgende niveaus te 
specificeren: 

 

✓ per artikel: meerdere magazijnen 
✓ per artikel/magazijn: meerdere locaties 
✓ per artikel/magazijn/locatie: meerdere eenheden 

✓ per artikel/magazijn/locatie/eenheid: meerdere partijen 
 

Naar behoefte is de voorraadregistratie op één of meer niveaus te 
voeren. Ook is het mogelijk in uw voorraadartikelen op 
serienummer te registreren. 

 

Voorraadlogfile 
 

Standaard wordt door Handel & Logistiek een Voorraadlogfile 
bijgehouden. In dit bestand worden alle transacties met betrekking 
tot uw voorraad voor historische doeleinden geregistreerd. 

 

Deze informatie is niet alleen handig om de huidige voorraadposi- 
tie van een artikel te kunnen verklaren, maar kan ook gebruikt 
worden als basis voor artikelen waarvoor u dergelijke informatie om 
andere redenen wenst, zoals bijvoorbeeld voor schadelijke stoffen 
inzake een milieuboekhouding of het traceren van de 
goederenstroom. 

 

Zeer uitgebreide verkoopadministratie 
 

Handel & Logistiek beschikt over een zeer uitgebreide 
verkoopadministratie. Het detailoverzicht daarvan verderop in dit 
document brengt de mogelijkheden onder de aandacht. 

 

Orderlogfile 
 

Om inzicht in historische verkooptransacties te krijgen, worden alle 
orderbewerkingen separaat in het systeem genoteerd. Dergelijke 
informatie is handig indien u op enig moment een 
verloop van één of meerdere orders wenst te achterhalen of te 
controleren. 

 

Transactie logfile 
 

Ook op de stambestanden wordt via logfiles bijgehouden welke 
wijzigingen (oude en nieuwe waarde) zijn doorgevoerd, wanneer 
en door wie. 
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Bijzondere kenmerken Magazijnbonnen 
 

Ten behoeve van een efficiënte logistieke werkwijze is het met 
Handel & Logistiek mogelijk op de magazijnbon aan te geven dat 
een deel van de te leveren voorraad van een orderregel uit het 
magazijnschap dient te worden gehaald en een ander deel bij de 
goederenontvangstlocatie. Op deze manier voorkomt u dat 
ontvangen goederen eerst op de betreffende magazijnlocaties 
geboekt moeten worden om ze vervolgens daar weer 
(administratief) ten behoeve van de backorders te rapen. Dit is 

slechts een van de vele procesinrichtingen van Handel & Logistiek. 

 

Statistische informatie 
 

Doordat Handel & Logistiek ook alle historische orderinformatie 
bewaart kunt u te allen tijde hieruit statistische informatie halen. 

 

Via de managementstatistieken bent u vrij om de door u gewenste 
overzichten uit de ordergegevens en gerelateerde artikel- en 
debiteurengegevens op te laten bouwen. Blijkt dat u zo’n tijdelijke 
statistiek meer gaat gebruiken dan kunt u deze als zogenaamde 
online statistiek in het systeem definiëren die dan vervolgens bij 
iedere factuurgang automatisch wordt bijgewerkt. 

 

Desgewenst laat u vooraf de statistiek opbouwen vanuit de 
historische ordergegevens. Dit betekent dat u op elk gewenst 
moment een nieuwe statistiekvorm kan vullen met historische data. 

 

Besteladviezen 
 

Naast de mogelijkheid om besteladviezen op basis van een statische 
minimum- en maximumvoorraad te laten vervaardigen, heeft 
Handel & Logistiek de module Bestelmethodieken, waarmee 
besteladviezen gegenereerd kunnen worden op basis van door u in 
het systeem te definiëren formules en analyses. 

 

U kunt voor uw gehele assortiment of een deel daarvan een 

besteladvies op basis van historische verkopen, al dan niet 
gecorrigeerd met seizoensinvloeden laten opbouwen. 
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Bijzondere kenmerken Prijzen en kortingen 
 

Handel & Logistiek beschikt over een werkelijk uniek systeem voor 
de notatie en verwerking van prijzen en kortingen. 

 

Een aantal bijzonderheden: 

 
✓ Notatie van prijzen en kortingen in prijslijsten 
✓ Notatie van prijzen en kortingen op artikelnummer 

✓ Notatie van prijzen en kortingen op artikelgroep 
✓ Alle prijzen en kortingen kunnen gestaffeld worden 
✓ Maximaal 16 staffels 
✓ Staffelindelingen zijn per artikel aan te leggen 
✓ Kortingspercentages per orderregel 

✓ Korting over korting of ingetelde kortingen 
✓ Prijsberekening op basis van aantallen of gewicht 

✓ Kortingbepaling op basis van aantallen, waarde of gewicht 
✓ Bedragkortingen 

✓ Toeslagen 
✓ Prijscorrecties in de verkoopprijs 
✓ Assortimentskortingen (korting over meerdere orderregels) 
✓ Margecontrole 

✓ Gratis artikelen 
✓ Prijs- en kortingsstructuren per debiteur 
✓ Prijs- en kortingsstructuren per crediteur 
✓ Prijzen en kortingen collectief muteren 

✓ Kopiëren van prijzen en kortingen 
✓ Berekenen van inkoop naar verkoop met opslag 

 

Artikelsamenstellingen 
 

Handel & Logistiek kent diverse vormen van artikelsamenstellingen. 
Deze kunnen vastgelegd zijn in de stamgegevens, maar ook het 
samenstellen van een specifiek artikel tijdens de orderinvoer bestaat 
tot de mogelijkheden. 

 

Samengestelde artikelen kunnen op diverse manieren op overzichten 
en documenten getoond worden, maar ook de prijsbepaling kan op 
basis van het samengestelde artikel dan wel als som van de 
componenten. 

 

BAS maat 
 

De BAS maat is een functie in Handel & Logistiek waarmee de een 
aantal processen gestuurd kunnen worden. Zo wordt de BAS maat 
gebruikt voor het berekenen van prijzen, waarbij het product 
bijvoorbeeld per meter verkocht wordt, maar per kilogram geprijsd 
is. Andere mogelijkheden zijn het vervaardigen van attesten en 
bewaking van het artikel. 
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Bijzondere kenmerken Haspels 
 

Speciaal voor de elektrotechnische groothandel is in Handel & 
Logistiek een haspeladministratie opgenomen. Deze administratie 
is de registratie van de emballage waarop kabel wordt geleverd. 
De haspeladministratie is een bijzondere en uitgebreide vorm van 
de emballageadministratie. 

 

Rappellen 
 

Zowel aan de inkoop- als aan de verkoopzijde beschikt Handel & 
Logistiek over zogenaamde rappellen. Dit zijn bedrijfseigen 
documenten betreffende in- en verkooporders. Aan de inkoopzijde 
kunt u hiermee uw leveranciers wijzen op overschrijding van de 
leverdatum. Aan de verkoopzijde kunt u hiermee uw klanten 
berichten sturen omtrent uitgestelde leverdata (bijvoorbeeld als 
gevolg van levertijdoverschrijding aan de inkoopzijde). 

 

BTW-tabellen 
 

Binnen Handel & Logistiek kunt u maximaal tien BTW-tabellen (met 
elk maximaal tien percentages) aanleggen. Dit is praktisch indien 
u naar het buitenland inclusief BTW factureert. 

 

Gekoppelde documenten 
 

Aan alle stamgegevens, zoals debiteuren, crediteuren en artikelen, 
maar ook orders kunt u externe documenten koppelen. Dit kunnen 
PDF’s of andere Windows bestanden zijn, maar ook bijvoorbeeld 
een verwijzing naar een website of een e-mailadres. 

 

Extra velden 
 

Maximaal 100 extra velden kunnen gedefinieerd worden om 
bedrijfseigen gegevens op te slaan bij debiteuren, crediteuren en 
artikelen. 

 

Artikelspecificaties 
 

Aan elk artikel of aan een artikelgroep kan een onbeperkte aantal 
artikelspecifieke gegevens gekoppeld worden, bijvoorbeeld voor 
het vervaardigen van een catalogus. 

 

Communicatieadressen 
 

Per relatie legt u websites, e-mailadressen, mobiele telefoon- 
nummers en dergelijke vast en vervolgens bepaalt u welke 
documenten naar welk communicatieadres gestuurd moet 
worden. 



Handel & Logistiek 

Introductie Handel & Logistiek 12 van 42 

 

 

Memo teksten 
 

In Handel & Logistiek is de mogelijkheid aanwezig om memoteksten 
op te nemen. Dit zijn vrije tekstblokken die u per tabel in alinea’s 
kunt verdelen. Per stamgegeven uit een tabel (debiteuren, 
crediteuren, openstaande posten, offertes, orders) kunt u maximaal 
5000 eigen tekstregels gebruiken. 

 

Artikelgroepen 
 

In Handel & Logistiek is het mogelijk uw artikelen in maximaal vijf 
verschillende groepssystemen in te delen. Per groep kunt een 
onderverdeling maken van vier alfanumerieke posities. 

 

Het is dus mogelijk een artikel in een bepaalde groep in te delen 
voor bijvoorbeeld de bepaling van prijs en in een andere groep voor 
het materiaalgebruik. 

 

Kleur-/maatmatrix 
 

Voor de kledingbranche is in Handel & Logistiek de mogelijkheid 
aanwezig om voorraad per kleur en maat op één artikelnummer te 
registreren. Zowel orderinvoer en de verwerking daarvan, maar ook 

de plug-ins Mobile Sales Orders en Weborders ondersteunen deze 
faciliteit. 

 

EDI Verkooptransacties 
 

Op het gebied van EDI kent Handel & Logistiek al vele jaren 
uitgebreide toepassingen. Alhoewel veel EDI voorzieningen 
afhankelijk zijn van de afspraken tussen de beide partners is aan 
Handel & Logistiek een standaard infrastructuur gekoppeld die de 
gewenste EDI vorm ondersteunt. Zowel EDIFACT als bedrijfseigen 
definities worden ondersteund. 

 

Een aantal functies en berichtvormen: 

✓ Orders en orderwijzigingen 
De directe ontvangst van orderberichten en wijzigingen 
daarop in de applicatie. 

 

✓ Orderbevestigingen en facturen 
Het verzenden van orderbevestigingen en facturen. 

 

✓ Tabellen Handel & Logistiek 
De relevante tabellen uit Handel & Logistiek zijn voorzien van 
ISO-coderingen en/of EAN-coderingen. 

 

✓ Logboek EDI-berichten 
Een gespecificeerd logboek met informatie omtrent de 
ontvangen en verzonden berichten, waarbij de gebruiker 

vanuit de orderinvoer direct het oorspronkelijke bericht kan 
inzien. 
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Integreren van Handel & 
Logistiek met geselecteerde 
software geeft het beste van 
beide werelden. 

Koppelingen en integraties 
 

Handel & Logistiek is met diverse additionele software- en 
hardwarevoorzieningen gekoppeld en geïntegreerd. 

 

Voorbeelden hiervan zijn: 

 
✓ Relatiebeheersysteem 
✓ Websites en webshops 

✓ Electronic mail 
✓ Microsoft Office 
✓ Informatie uitwisseling via web requests 
✓ Power BI 

✓ Diverse horizontale producten via de exportmodule 
✓ Unimessage voor het automatisch faxen van documenten 
✓ EDI Gateway van TIE Nederland 
✓ Barcode printers voor expeditie documenten 
✓ Barcode scanners 

✓ Couverteermachine voor te verzenden documenten 
✓ Kasregisters 
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Handel & Logistiek is 
opgebouwd op basis van 
zogenaamde templates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
. 

 Onderhoudsprogramma’s 
 

Een aantal kenmerken van de onderhoudsprogramma’s zijn: 
 

✓ Invoeren, opvragen en muteren van gegevens mogelijk in één 
en dezelfde programmafunctie. 

✓ Voor het invoeren, raadplegen of muteren van uw gegevens 
behoeft u niet van programma of scherm te wisselen. 

✓ Direct opvragen van gegevens uit de verschillende 
zoekingangen. 

✓ Gegevens kunt u niet alleen via hun unieke identificatie 
(bijvoorbeeld artikelnummer) oproepen maar ook via de daaraan 
verbonden zoekingang benaderen (zoals zoeknaam, vervangend 
artikelnummer, leveranciersnummer, enz). 

✓ Zoek engine 

✓ Online controle op invoer van gegevens met verwijzing naar 
gerelateerde tabellen. 

✓ Indien een ingaverubriek verwijst naar een andere tabel dan 
wordt uw ingave daarin direct gevalideerd en het resultaat 
getoond. Voorbeeld: na de ingave van de landcode wordt de 
landnaam getoond. 

✓ Online opvraagfunctie voor gegevens uit gerelateerde tabellen. 

✓ Indien een ingaverubriek verwijst naar een andere tabel dan kunt 
u daarop een opvraagvenster openen op de gewenste 
sorteeringang en uit de lijst uw selectie maken. 

✓ Online helpteksten op de relevante invoerrubrieken. 

✓ Op relevante invoerrubrieken kunt u verklarende helptekst 
oproepen. 

✓ Door de gebruiker in te stellen formaat en indeling van 
opvraagvensters op gerelateerde tabellen. 

✓ De informatie die in een opvraagvenster wordt getoond kunt u 
per programma functie instellen. 

✓ Door de gebruiker in te stellen alternatieve oproepfunctie van 
gegevens uit gerelateerde tabellen. 

✓ In de meest belangrijke invoerprogramma’s kunt u het oproepen 
van gegevens uit gerelateerde tabellen zó instellen dat u deze 
snel op een alternatieve wijze kunt benaderen. 

✓ Online oproepen van detailinformatie. 

Daar waar van toepassing kunt u direct zogenaamde 

detailinformatie oproepen, zoals bijvoorbeeld historische en 
lopende ordergegevens, openstaande posten en memoteksten 

✓ Online opvragen van gedetailleerde informatie. In bijvoorbeeld 
de verkooporder invoer kunt u vanaf iedere rubriek een 
uitgebreid informatiesysteem raadplegen, zoals historische en 
lopende ordergegevens, artikelen op verkooporders, artikelen op 
inkooporders, statistieken en artikel tijdlijn. 

✓ Eigen sorteringen: binnen de technische marges van het systeem 
kunnen op diverse tabellen (artikelen, debiteuren, 
crediteuren, enz.) desgewenst bedrijfseigen zoekingangen 
worden aangelegd. 
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Overzicht en verwerkingsprogramma’s 
 

Overzichten en verwerkingsprogramma’s in Handel & Logistiek 
kenmerken zich door een gelijkvormige en unieke opstartinterface. 
Nadat de gewenste programmafunctie is geselecteerd volgt voor de 
gebruiker een opgave van diverse relevante selectiecriteria. Hiermee 
kan het afdrukgebied (of verwerkingsgebied) van de betreffende 
functie worden opgeslagen (maximaal 99 per overzicht- of 
verwerkingsfunctie). 

 

Op deze wijze kunt u veel voorkomende bedrijfseigen selectiecriteria 
voor overzichten zelf in het systeem opslaan en hergebruiken, zoals 
bijvoorbeeld: 

 

✓ artikelen van een bepaalde groep 
✓ debiteuren van een bepaalde herkomst 
✓ crediteuren uit een bepaald land 
✓ de verkoopfacturering voor maanddebiteuren 
✓ de verkoopfacturering voor weekdebiteuren 
✓ alleen de orders van een bepaalde debiteur 
✓ de BTW-rekeningen uit het grootboek 

Per overzicht kan een eigen selectie van de beschikbare printers 
worden meegegeven. In de Viewer van Handel & Logistiek kunt u de 
overzichten ook op het beeldscherm bekijken en pas dan 
afdrukken als deze voldoen aan uw specifieke wensen. Als alternatief 
kan elk overzicht als PDF worden opgeslagen. 
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De volgende hoofdstukken 
geven een opsomming van 
de belangrijkste functies 
van Handel & Logistiek 

Financiële administratie 

 Onderhoudsprogramma’s 

 
✓  Rekeningschema 

Het rekeningschema wordt per jaar in de administratie 
opgenomen. Er is geen verplicht schema voorgeschreven. De 
koppeling van softwarefuncties met het grootboek geschiedt 
door middel van zogenaamde relatiecodes. 

 
✓  Kostenplaatsen en kostendragers 

Voor de opzet van een bedrijfsrekening. 

 
✓ Budgetten voor grootboekrekeningen en bedrijfsrekening 

U kunt u uw rekeningschema en bedrijfsrekening van een 
budgetadministratie voorzien. 

 
✓  Kengetallen 

Met behulp van deze functie kunt u naar eigen inzicht 
grootboekrekeningen markeren om zo vanuit de financiële 
administratie kengetallen te laten berekenen en deze af te 
drukken op een overzicht of te tonen in de Management 
Cockpit. Voorbeelden van kengetallen zijn: 

 
• liquiditeit 
• solvabiliteit 
• rentabiliteit EV 
• werkkapitaal 
• omloopsnelheid van de voorraad 

• opslagduur van de voorraad 
• omloopsnelheid totaal vermogen 
• omloopsnelheid debiteuren 
• kredietduur debiteuren 
• vlottende activa 
• eigen vermogen 

• totaal activa en passiva 
• kortlopende schulden 
• en nog veel meer 

 
✓  Algemeen boekingsprogramma 

Het algemeen boekingsprogramma is zo ingericht, dat u 
rechtstreeks vanaf uw brondocumenten zonder voorcoderen 
uw mutaties interactief kunt invoeren. 
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Financiële administratie 

Overzichten 

✓ Grootboekrekeningen en Relatiecodes 
✓ Journaalposten, Grootboekmutaties en Permanence mutaties 
✓ Beginbalans 

✓ Proef / Saldibalans 
✓ Kolommenbalans 
✓ Kolommenbalans V&W 

✓ Journaalspecificatie 
✓ Historische overzichten 
✓ Grootboekkaarten 
✓ Budgetten en budgetvergelijkingen 

✓ Kostenplaatsen en kostendragers 
✓ Bedrijfsrekening 
✓ BTW-aangifte 
✓ Kengetallen 

 

 Verwerkingsprogramma’s 

✓  Periode / jaarafsluiting grootboek 

Handel & Logistiek kent geen enkele verplichting tot 

periodeafsluitingen (dagafsluitingen en dergelijke zijn al 
helemaal niet aan de orde). Een periode kan voor boeken 
geblokkeerd worden en desgewenst kunt u dit automatisch met 
een resultaatberekening laten verrichten. Deze vorm van 
afsluiting is indien nodig herroepbaar en herrekenbaar. 

 

✓  Verdichten grootboekmutaties 
Standaard worden in Handel & Logistiek alle mutaties bewaard. 
Op verzoek van de gebruiker, bijvoorbeeld omdat de mutaties 
niet meer van belang zijn, kan via deze functie het grootboek 
worden verdicht of opgeschoond. 

 

✓  Berekenen kengetallen 
 

✓  Auditfile Viewer 

De meest uiteenlopende vragen over financiële transacties 
kunnen met de Auditfile Viewer simpel beantwoord worden. Het 
gegenereerde bestand zorgt tevens voor uitwisseling met 
accountant, belastingdienst of andere instanties. Met de Auditfile 
Viewer ontsluit u uw financiële administratie. 

 

✓  Management Cockpit 
Met een helikopterview naar uw bedrijfsresultaten kijken is wat 
de Management Cockpit doet. Afhankelijk van uw informatiebe- 
hoefte heeft u de beschikking over kengetallen uit het grootboek, 
ouderdomsanalyse van debiteuren en crediteuren, verlies- & 
winstanalyse, bedrijfsconsolidatie, etc. Gegevens kunnen per 
boekjaar worden vergeleken en waar toepasbaar grafisch 
worden weergegeven, zodat ook trends zichtbaar zijn. In vrijwel 

alle gevallen kunt u vanaf het hoogste niveau naar 
detailinformatie zoeken door de drilldown methode. Al deze 
functies vindt u in de Management Cockpit. 
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Uitgebreide debiteur- en 
crediteurgegevens vormen 
met artikelgegevens de 
basis van een 
geïntegreerde 
handelsapplicatie 

Debiteuren en Crediteuren 

 Onderhoudsprogramma’s 
 

✓ Debiteur stamgegevens 
 

✓ Debiteur contactpersonen 
Onbeperkt aantal contactpersonen per debiteur 

 

 
✓ Debiteur verzendadressen 

Onbeperkt aantal verzendadressen per debiteur 
 

✓ Debiteur aanvullend 

Een aanvullende tabel met debiteurengegevens ten behoeve van 
mailing historie en instellingen voor de berekening van de 
kredietwaardigheid van een debiteur bijvoorbeeld op basis van 
betaalgedrag. 
Deze instellingen kunnen tevens de gewenste kredietcontrole in 
de verkooporderinvoer een extra dimensie geven. 

 

✓ Crediteur stamgegevens 
 

✓ Postregister inkoopfacturen en accorderen postregister 

Inkoopfacturen kunnen in een postboek worden opgenomen, 
voordat zij in de administratie worden ingeboekt en verwerkt. 
Per inkoopfactuur kunnen maximaal vijf personen worden 
toegewezen die deze geaccordeerd dienen te hebben voordat 
de factuur kan worden ingeboekt en verwerkt. 

 

✓ Debiteurenbewaking 

Het vastleggen van afspraken met debiteuren over het voldoen 
van vervallen posten is een voorwaarde voor goed debiteuren- 
beheer en geeft informatie zodra aanspraak gemaakt wordt op 
een kredietverzekering of wanneer een incassobureau 
ingeschakeld wordt. Hiervoor past u de module Debiteurenbe- 
waking toe. 
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 Debiteuren en Crediteuren 

Overzichten 

 
✓ Debiteuren 
✓ Debiteur postadressen, bezoekadressen en verzendadressen 
✓ Debiteur memoteksten 

✓ Debiteur mailing, debiteuren en contactpersonen inclusief 
afbundeling TNT Post 

✓ Debiteuretiketten postadressen, bezoekadressen, verzend- 

adressen, contactpersonen 
✓ Debiteur openstaande posten met memoteksten 
✓ Debiteur omzetten 

✓ Debiteur rekeningoverzichten/aanmaningen 
✓ Crediteuren 
✓ Crediteur postadressen en bezoekadressen 
✓ Crediteur memoteksten 
✓ Crediteur etiketten postadressen en bezoekadressen 

✓ Crediteur inkoopfacturen, saldi en saldi per factuur (met 
ouderdomsuitsplitsing) 

✓ Crediteur valutapositie 
✓ Crediteur historie (openstaande posten met betalingen) 

✓ Crediteur omzetten 
✓ Postregister inkoopfacturen 

  
 Verwerkingsprogramma’s 

 
✓ Berekenen kredietgegevens 

Tijdsbesparing door 
automatische verwerking 
van bankafschriften 

✓  Automatische incasso 

Een functie waarmee vanuit de openstaande verkoopfacturen 
een incassoadvies wordt opgebouwd en dat in een bestand kan 
worden opgeslagen. Een dergelijk bestand wordt in uw 
telebankingsoftware ingelezen, verwerkt en aan uw bank 
doorgestuurd. 

 
✓  Automatische betalingen 

Een functie waarmee vanuit de openstaande inkoopfacturen een 
betaaladvies wordt opgebouwd en dat in een bestand kan 
worden opgeslagen. Een dergelijk bestand wordt in uw 
telebankingsoftware ingelezen, verwerkt en aan uw bank 
doorgestuurd. 

 
✓  Matchen bankafschriften 

Een functie waarmee vanuit telebankingsoftware de mutaties 

van het bankafschrift worden ingelezen en op de openstaande 
posten van debiteuren en crediteuren worden afgeletterd. 
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Artikelen en voorraadregistratie 

 Onderhoudsprogramma’s 

✓  Artikelen 
✓  Eenheden 
✓  Artikelen in meerdere eenheden registreren 
✓  Omrekening basiseenheid/in- en verkoopeenheid 

✓  Partijen 
✓  Voorraadregistratie in partijen 

✓  Haspeladministratie 
✓  Emballage 
✓  Verwijderingsbijdrage 
✓  Verpakkingsmiddelen 

✓  Taalcodes per artikel 
✓  Artikelgegevens per debiteur 
✓  Artikelgroepen per debiteur 
✓  Artikelgegevens per crediteur 

✓  Artikelgroepen per crediteur 
✓  Samengestelde artikelen 

✓  Assemblage samenstellingen 
✓  Online samenstellingen 

✓  Voorraadcorrecties 
✓  Reststukken 
✓  Inventarisatie (met of zonder scanners) 
✓  Cycle-counting (met of zonder scanners) 
✓  FIFO correcties 
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Artikelen en voorraadregistratie 

Overzichten 

✓ Artikelen 
✓ Memoteksten 
✓ Voorraden en voorraden per magazijn 
✓ Voorraadwaarde 

✓ De methodieken van voorraadwaardering: 
• VVP 

• FIFO-VVP 
• Inkoopprijs 
• FIFO inkoopprijs 
• Gemiddelde inkoopprijs 

✓ Eenheden 
✓ Partijgegevens 
✓ Haspel gegevens 
✓ Samengestelde artikelen 

✓ Voorraadcorrecties 
✓ Inventarisatie 

✓ Voorraadbewegingen en voorraadbewegingen onderweg 
✓ Magazijnvoorraden 
✓ FIFO correcties 

 
 Verwerkingsprogramma’s 

✓  Opboeken samengestelde artikelen 
✓  Boeken voorraadcorrecties 

✓  Voorraadbewegingen en voorraadomboekingen 
✓  Filiaalbevoorrading 
✓  Intercompany verwerking 
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Met een eigen prijs-/kortings- 
systeem onderscheidt u zich 
van uw concurrenten! 

Prijzen en kortingen 

 Onderhoudsprogramma’s 

 
✓  Standaardprijzen verkoop 
✓  Actieprijzen verkoop 
✓  Contractprijzen verkoop 

✓  Minimumprijzen verkoop 
✓  Toeslagen verkoop 
✓  Gratis artikelen verkoop 

✓  Standaard kortingen verkoop 
✓  Actiekortingen verkoop 
✓  Contractkortingen verkoop 
✓  Schema verkoopprijzen per debiteur 

✓  Standaardprijzen inkoop 
✓  Actieprijzen inkoop 
✓  Contractprijzen inkoop 
✓  Standaard kortingen inkoop 
✓  Actiekortingen inkoop 
✓  Contractkortingen inkoop 

✓  Schema inkoopprijzen per crediteur 
✓  Detailinformatie verkoopprijzen 

✓  Detailinformatie inkoopprijzen 

  

Overzichten 

 
✓  Standaardprijzen verkoop 
✓  Actieprijzen verkoop 
✓  Contractprijzen verkoop 
✓  Minimumprijzen verkoop 

✓  Toeslagen verkoop 
✓  Gratis artikelen verkoop 
✓  Standaard kortingen verkoop 
✓  Actiekortingen verkoop 

✓  Contractkortingen verkoop 
✓  Schema verkoopprijzen per debiteur 
✓  Standaardprijzen inkoop 
✓  Actieprijzen inkoop 

✓  Contractprijzen inkoop 
✓  Standaard kortingen inkoop 
✓  Actiekortingen inkoop 
✓  Contractkortingen inkoop 

✓  Schema inkoopprijzen per crediteur 

  

 Verwerkingsprogramma’s 

 
✓  Collectief muteren schema’s inkoop en verkoop 
✓  Kopiëren prijslijsten 
✓  Kopiëren kortingslijsten 
✓  Collectief muteren inkoopprijzen 
✓  Collectief muteren verkoopprijzen 
✓  Importeren prijzen 
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Inkoopadministratie 

 Onderhoudsprogramma’s 

✓ Besteladviezen 
Een door het systeem gegenereerd besteladvies kunt u indien 
nodig handmatig muteren of u voert geheel handmatig een 
bestellijst in. 

✓ Inkoopoffertes 

Offerteaanvragen bij uw leverancier kunt u automatisch 

genereren uit het besteladvies of handmatig invoeren. Ook is het 
mogelijk een inkoopofferte te genereren vanuit een verkooporder 
of verkoopofferte. 

✓ Inkooporders 

Inkooporders kunt u handmatig opvoeren of de vanuit de 
besteladviezen aangemaakte inkooporders muteren. 

✓ Ontvangsten 

Ontvangsten kunt u handmatig invoeren of laten opbouwen 
vanuit een inkooporder. 

✓ Muteren toewijzingsadvies 
Vanuit een goederenontvangst kunt u automatisch de backorders 
aan de verkoopzijde bevoorraden. Desgewenst kunt u deze 
bevoorrading handmatig beïnvloeden. 

✓ Inkoopfacturen 

Inkoopfacturen kunt u handmatig invoeren of laten opbouwen 
uit inkooporders of goederenontvangsten. De crediteur waarvan 
u de inkoopfactuur ontvangt mag een andere zijn dan waarbij u 
de goederen heeft besteld. 

 

Overzichten 

✓ Besteladviezen 
✓ Inkooporders 
✓ Inkoopoffertes 

✓ Inkoopopdrachten 
✓ In-op-verkoop artikelen 

✓ Goederen ontvangstbonnen 
✓ Te verwachten ontvangsten 

✓ Rappel overschreden leverdata 
✓ Ontvangsten 

✓ Kladfacturen 
✓ Te ontvangen facturen 

✓ In-op-verkoop ontvangsten 
✓ Artikeletiketten van een goederenontvangst 
✓ Inkoopfacturen 

✓ Register inkoopfacturen 

 

 Verwerkingsprogramma’s 

✓ Bepaling besteladvies alle artikelen 
✓ Bepaling besteladvies gemuteerde artikelen 
✓ Aanmaken inkooporders vanuit een besteladvies 
✓ Backorders toewijzingsadvies na goederenontvangst 
✓ Boeken ontvangsten 
✓ Boeken inkoopfacturen 
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De formule van Camp of 
exponential smoothing: 
met Handel & Logistiek 

houdt u de voorraadkosten laag! 

Bestelmethodieken 

 Onderhoudsprogramma’s 
 

✓ Service graden 
✓ Criteria per artikel per magazijn 
✓ ABC klassen 
✓ Bestelformules 

✓ Bestelformule componenten 
✓ Simuleren bestellingen 

✓ ABC analyses 

  

Overzichten 
 

✓ Bestelformule componenten 
✓ ABC analyses 

  

 Verwerkingsprogramma’s 
 

✓ Berekenen bestelformule componenten 
✓ Activeren bestelformule componenten 
✓ Uitvoeren ABC analyses 
✓ Activeren ABC analyses 
✓ Besteladviezen op basis van bestelmethodieken 
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Van offerte naar order 
in één druk op de knop! 

Offerteregistratie verkoop 

 Onderhoudsprogramma’s 

 
✓ Invoeren offertes 
✓ Prospects 

  
Overzichten 

 
✓ Offertes 
✓ Offertes 
✓ Akties op offertes 
✓ Response op offertes 

✓ Scoringsgraden van offertes 

  

 Verwerkingsprogramma’s 

 
✓ Herberekenen offertes 
✓ Kopiëren offertes naar verkooporders 
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Verkoopadministratie 

 Onderhoudsprogramma’s 

✓  Orderinvoer 
✓  Orderinvoer: terugmelding 
✓  Deblokkeren orders met kredietoverschrijding 

✓  Deblokkeren orders na margecontrole 
✓  Balie orderinvoer 
✓  Backorders 

✓  Separate orderinvoer voor klanten 
✓  Stuurgegegevens orderinvoer voor klanten 

 

Overzichten 
 

✓  Orders 
✓  Te leveren orders 

✓  Gereed te melden orders 
✓  Gereed gemelde orders 
✓  Orderbevestigingen 
✓  Magazijnbonnen 

✓  Raaplijsten 
✓  Rappel overschreden leverdatum 
✓  Facturen 
✓  Pakbonnen 
✓  Magazijnhandelingen 
✓  Factuurregister 
✓  Factuurlogfile 
✓  Orderboek 
✓  Verzenddocumenten 

✓  Verzendetiketten 
✓  Rendement signaallijst 

 

 Verwerkingsprogramma’s 

✓ Gereedmelden orders 
✓ Facturen berekenen 
✓ Samenstellen verzenddocumenten 
✓ Backorder toewijzing uit voorraad 
✓ Routeplanning 
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De besturing van 
Handel & Logistiek 
wordt geregeld door 
tabellen 

Tabellen 

 Onderhoudsprogramma’s 

 
✓ Rayon gegevens 
✓ Inkopers en verkopers 
✓ Betalingscondities 
✓ Leveringscondities 
✓ Valutagegevens 
✓ Talen 

✓ Landen 
✓ Teksten 
✓ Debiteur herkomst 
✓ Magazijnen 

✓ BTW percentages 
✓ Aanhef contactpersoon 

✓ Soort besteller 
✓ Expediteur 
✓ Dagboeken 
✓ Kalender 
✓ Dagomschrijvingen 
✓ Grootboek taalteksten 

✓ Grootboek rubriekomschrijvingen 
✓ Grootboek paragraafomschrijvingen 

✓ Personeelsleden 
✓ Routecodes 
✓ Aflever codes 
✓ Artikelgroepen 
✓ Externe coderingen 

✓ Ordersoorten verkoop 
✓ Standaard orderkosten 

✓ Verkoopkanalen 
✓ Ordersoorten inkoop 
✓ Mailing types 
✓ Functies 

✓ Afdelingen 
✓ Tekstblokken 
✓ Locaties/magazijn 
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Statistieken 

Handel & Logistiek ken verschillende vormen statistiekprogram- 
ma’s. 

 
Online statistieken worden door de verwerkingsprogramma’s, 
bijvoorbeeld berekenen facturen, onmiddellijk bijgewerkt. 
Daarnaast zijn er zogenaamde managementstatistieken, die als 
een analyse tool gebruikt kunnen worden. De vorm en inhoud van 
deze statistieken hoeven pas op het moment dat de behoefte 

ontstaat vastgelegd te worden. 
 

Op elk moment is het mogelijk een managementstatistiek te 
promoveren tot online statistiek als blijkt dat frequent deze 
informatie gewenst is. 

 
Alle statistieken kennen vergelijkende opties zoals year-to-date, 
vorig jaar, percentages en indexen. 

 

Online statistieken 

✓ Periodeomzet debiteuren 
✓ Periodeomzet debiteuren vergelijkend 
✓ Jaaromzet debiteuren vergelijkend 
✓ Bonusomzet debiteuren 
✓ Periodeomzet crediteuren 

✓ Periodeomzet crediteuren vergelijkend 
✓ Jaaromzet crediteuren vergelijkend 

✓ Bonusomzet crediteuren 
✓ Performance overzicht 
✓ Online statistiek verkoop 
✓ Acties op verkooporders 
✓ Online statistiek inkoop 
✓ Orders kosten/opbrengst 

✓ Waarde in-/verkooporders 
✓ ICT-listing 

 

Management statistieken 
 

✓ Performance overzicht 
✓ Management statistiek inkoopfacturen 
✓ Management statistiek verkoopfacturen 
✓ Management statistiek verkooporders 
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Beveiliging en 
fijnafstemming worden 
geregeld in 
applicatiebeheer 

Applicatiebeheer 

 Onderhoudsprogramma’s 
 

Dit is slechts een greep uit de vele mogelijkheden: 

 
✓  User menubesturing 

Voor het instellen van de beveiliging van programmafuncties. 

 

✓  User programmanamen 

Hiermee voorziet u de programmafuncties van een verkorte 
opstartnaam. 

 

✓  User infomogelijkheden 

Per gebruiker is het mogelijk beperkingen in de opvraagfuncties 
vast te leggen. 

 

✓  Venster instellingen 

Voor het instellen van de rubrieken van een tabel in de 
opzoeklijst per programmafunctie. 

 

✓  Afwijkende ingaven 

Voor het instellen van een alternatieve zoekopgave van 
gegevens. 

 

✓  Info terminaltaken 

Welke gebruiker heeft op dit moment op welke taak in welke 
bedrijfsadministratie welke functie onderhanden. 

 
✓  Uitgifte autorisatie sleutels 

Uw kredietcontrole is desgewenst zo in te stellen dat bij 
overschrijding daarvan door een bevoegde medewerker 
autorisatie moet worden verleend. Met behulp van deze functie 
kunt u daarvoor sleutels uitdelen. 
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In de komende pagina’s lichten we 
een aantal functies van verkoop 
en inkoop nader toe. 

Verkoopadministratie 

Debiteuren 

 
✓  Standaard onderscheid tussen factuuradres en goederenadres. 
✓  Mogelijkheid tot onderhoud van meerdere verzendadressen 
✓  Inkoopcombinaties 

✓  Coderingen voor logistieke aansturing orderproces vanuit: 
✓  Deelleveringen 
✓  Backorders 

✓  Uit welk magazijn te leveren 
✓  Expeditie, aflever- en routecodering per afleveradres 
✓  Backorders 
✓  Leveringscondities 

✓  Mogelijkheid tot initiatie van afhaallocaties 

  
Artikelen en voorraad 

 
✓  Coderingen voor aansturing orderproces vanuit artikelen: 

• Advies magazijn en advies magazijn locatie 
• Aansturing voor vervangende artikelen 
• Aansturing voor emballage 
• Aansturing voor samengestelde artikelen 

• Automatische voorraadregistratie in eenheden per 
artikel 

• Aansturing voor serie te nummeren artikelen 

 

✓  Voorraadregistratie 
• Meerdere magazijnen per artikel 
• Meerdere locaties per magazijn per artikel 
• Meerdere eenheden per locatie/magazijn/artikel 
• Meerdere partijen per eenheid/locatie/magazijn/artikel 
• Automatische verwerking van de voorraadposities: 
▪ In voorraad 
▪ In bestelling 

▪ In nota 
▪ Gereserveerd 
▪ Vrije voorraad 
▪ Economische voorraad 

▪ Voorraad onderweg naar ander magazijn 

• Inkoop- en verkoopeenheden kunnen flexibel en in relatie 
met elkaar worden geregistreerd 

• Automatische omrekening naar basiseenheid 
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Verkoopadministratie 

Verkooporders 

✓ Zeer uitgebreide orderinvoer 
✓ Geschikt voor bulkinvoer en telefonische orderinvoer 
✓ Sturing logistiek proces uit debiteur en ordersoort 

✓ Logistieke afhandeling is per order te wijzigen 
✓ Automatisch onderscheid tussen factuur en goederenadres 
✓ Automatische aansturing goederen- en factuurdebiteur 

✓ Opname van referenties van de debiteur 
✓ Optioneel automatische aansturing voor afhaallocaties 
✓ Notatie van eenmalig of afwijkend verzendadres 
✓ Automatische aansturing coderingen expeditie 

✓ Direct inzicht van status van de order zoals: 
• nieuw 
• backorder 
• onderhanden in magazijn 
• hoeveel reeds geleverd 

✓ Maximaal 900 order-, artikel-, tekst- en kostenregels 
✓ Automatische aansturing prijzen in vreemde valuta 

✓ Automatische bepaling prijzen en kortingen 

✓ Prijzen in euro’s en vreemde valuta, drie kortingspercentages, 
kortingsbedragen, toeslagen en verwijderingsbijdrage 

✓ Automatische mogelijkheid tot gebruik artikelnummer debiteur 
(en omschrijving) 

✓ Automatische sturing gewenst magazijn en magazijnlocatie 

✓ Voorraadallocatie in verschillende eenheden per artikel 
✓ Voorraadallocatie in partijen mogelijk 
✓ Leverdatum op regelniveau 
✓ Leveringsmogelijkheden artikelen (per orderregel) 
✓ Levering uit voorraad 

✓ Directe levering 
✓ In-op-verkoop 
✓ Blijvende registratie per regel van: 

• Aantal besteld 
• Aantal nu te leveren 
• Aantal reeds geleverd 

✓ Direct inzicht in status van de regel zoals: 

• Onderhanden in magazijn 

• Gereed voor verzending 
✓ Automatische verwerking van emballage 
✓ Automatische verwerking van haspels 
✓ Automatische verwerking van samengestelde artikelen 

• Assemblage samenstellingen 
• Implosie/explosie samenstellingen 

✓ Mogelijkheid voor 100 suborderregels per orderregel 
✓ Mogelijkheden tot rekenrelatie met de hoofdregel 
✓ Mogelijkheden in principe gelijk aan normale orderregel 



Handel & Logistiek 

Introductie Handel & Logistiek 32 van 42 

 

 

Magazijn en expeditie 

Raapdocumenten 

✓ Afhankelijk van het gewenste proces als volgt te definiëren: 
• Alleen magazijnbon (raapdocument per order) 
• Raaplijst (raapdocument voor meerdere orders) 
• Eerst magazijnbon en daarna raaplijst 
• Eerst raaplijst en daarna magazijnbon 

✓ Raapdocumenten kunnen ontstaan uit: 

• Orderinvoer 
• Bevoorrading order uit de voorraad 
• Bevoorrading order uit goederenontvangst 

 
Terugmelding van verkooporders 

✓  Automatische terugmelding via magazijnbonnen 
✓  Handmatige terugmelding van complete order 
✓  Handmatige terugmelding van individuele orderregels 

✓  Opgave van serienummers 

 

Expeditie documenten 

✓ Documenten naar bedrijfseigen behoeften instelbaar 
✓ Pakbonnen (externe vorm van de magazijnbon) 
✓ Verzendlijsten 
✓ Vrachtbrieven 

✓ Verzendetiketten 

 

Assemblage 

✓ Samenstellen artikelen 
✓ Samenstellen artikelen aan de hand van de magazijnbon 

 

Ontvangst van goederen 

✓ Bedrijfseigen instelling goederenontvangstdocument 
✓ Ingeven goederen ontvangsten op handmatige wijze 

✓ Opvoeren goederenontvangsten vanuit de inkooporder 

 

Bevoorrading van backorders 

✓ Bevoorrading backorders vanuit de aanwezige voorraad 
✓ Bevoorrading backorders vanuit een goederenontvangst 
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Inkoopadministratie 

Crediteuren 

✓  Standaard onderscheid tussen postadres en magazijnadres 

✓  Coderingen voor aansturing orderproces vanuit debiteuren 
• Directe levering toegestaan 
• Voor welk magazijn te leveren bij verspreide magazijnen 
• Leveringscondities 
• Aantal dagen levering (indien gesloten) 

• Voorkeursdag van levering 

 

Besteladviezen 

✓ Genereren op basis van economische, minimum en maximum 
voorraad 

✓ Genereren op basis van bestelformules (ABC-klassen, 
servicegraad, enz.) 

✓ Genereren voor alle artikelen 
✓ Genereren voor artikelen met een gewijzigde voorraadpositie 

✓ Automatische verwerking van in-op-verkopen en directe 
levering 

✓ Handmatige manipulatie van gegenereerd advies mogelijk 
✓ Handmatige invoer mogelijk 

 

Inkooporders 

✓ Automatische aanmaak vanuit besteladvies 
✓ Handmatige aanmaak 
✓ Zeer uitgebreide orderinvoer (werkwijze en lay-out 

overeenkomstig verkoop) 
✓ Geschikt voor bulkinvoer en telefonische orderinvoer 

✓ Uitgebreide en automatische sturing van het logistieke proces 
vanuit crediteur en ordersoort 
✓ Logistieke afhandeling is voor uitzonderingsgevallen per order 

te wijzigen 
✓ Direct inzicht in status van de order zoals: 

• Nieuw 

• Reeds op ontvangen 
✓ Maximaal 900 order-, artikel-, tekst- en kostenregels 
✓ Automatische aansturing in vreemde valuta (vanuit crediteur) 
✓ Automatische bepaling prijzen en kortingen 

✓ Prijzen in euro’s en vreemde valuta, drie kortingspercentages, 
kortingsbedragen 

✓ Automatische mogelijkheid tot gebruik artikelnummer crediteur 
(en omschrijving) 

✓ Automatische aansturing te gebruiken magazijn en magazijn 
locatie 
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Inkoopadministratie 

Inkooporders (vervolg) 
 

✓  Voorraadallocatie in verschillende eenheden per artikel mogelijk 
✓  Voorraadallocatie in partijen mogelijk 
✓  Leverdatum op regelniveau 
✓  Registratie mogelijkheden artikelen (per orderregel): 

✓  Ten behoeve van voorraad 
✓  Directe levering 

✓  In-op-verkoop 
✓  Blijvende registratie per regel van: 

✓  Aantal besteld 
✓  Aantal ontvangen 
✓  Aantal uit besteladvies 
✓  Automatische verwerking van haspels 

 

Ontvangst van goederen 

✓ Ingeven goederen ontvangsten op handmatige wijze 
✓ Opvoeren goederenontvangsten direct vanuit de inkooporder 

 

Inkoopfacturen 

✓ Werkwijze invoer overeenkomstig orderinvoer 
✓ Handmatige invoer mogelijk 
✓ Automatische invoer vanuit goederenontvangsten mogelijk 

✓ Automatische invoer vanuit inkooporders mogelijk 

✓ Crediteur mag wijzigen (factuur komt van een ander dan waar 
besteld is) 
✓ Automatische terugkoppeling met inkooporder en goederenont- 

vangst 
✓ Automatische controle factuur totalen met regels 
✓ Mogelijkheden regels: 

• Artikelregels 
• Tekstregels 
• Kostenregels 
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De implementatie van 
Handel & Logistiek wordt 
tot in detail met u afgestemd. 

Projectaanpak 

Implementatie 
 

Voor de implementatie van Handel & Logistiek zijn afhankelijk van 
uw bedrijfsgrootte een aantal implementatiedagen bij u in huis 
noodzakelijk. Deze dienen bij voorkeur plaats te vinden met een 
interval van enkele weken om deze in de pas te laten lopen met de 
activiteiten die u als klant moet uitvoeren. 

 

De implementatie omvat een mondelinge uitleg van de werking en 
mogelijkheden van Handel & Logistiek en deze wordt direct 
toegepast door Handel & Logistiek op de door u gewenste werking 
in te regelen. 

 

Afhankelijk van de personele bezetting wordt de implementatie 
uitgevoerd in samenwerking met twee tot vier medewerkers. Bij 
voorkeur behoort een van deze medewerkers tot het management 
van uw bedrijf. 

 

Projectbegeleiding 
 

Gedurende de implementatieperiode wordt regelmatig overleg 
gevoerd met de directie, het managementteam of de projectgroep 
om de voortgang te bespreken en wellicht nieuwe procedures zoals 
gewenste en/of te wijzigen werkwijzen, voor te bereiden. 

 

Trainingen 
 

Comlogic verzorgt aangepaste trainingen voor toekomstige 
gebruikers van Handel & Logistiek. Afhankelijk van de situatie kan 
dit een groepstraining zijn, dan wel volgens het principe “Train the 
trainer”. Wij kunnen trainingen bij u in huis verzorgen of in onze 
demoruimte in Weesp. 

 

Opstartbegeleiding en nazorg 
 

Nadat Handel & Logistiek in gebruik is genomen, verzorgen wij de 
noodzakelijke opstartbegeleiding. Tijdens onze aanwezigheid vindt 
voornamelijk ondersteuning van de gebruikers plaats en gebeurt 
een fijnafstemming van de diverse instellingen van Handel & 
Logistiek. Bij deze fijnafstemming moet gedacht worden aan het in- 
of bijstellen van het informatiesysteem, definiëren van online 
of managementstatistieken, procesinstellingen en gebruikersin- 
structie. 
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Projectaanpak 

Conversie 
 

Gegevens kunnen uit uw bestaande systeem naar Handel & 
Logistiek worden geconverteerd. Een conversie wordt altijd vooraf, 
met betrekking tot de technische en inhoudelijke aspecten, 
gedetailleerd met u doorgesproken. Indien er sprake is van een 
conversie dan wordt gedurende de implementatieperiode een 
proefconversie gedaan. Dit enerzijds om het resultaat van de 

conversieslag te controleren en anderzijds omdat u gedurende uw 
leerwerkzaamheden kunt oefenen met voor u herkenbare 
gegevens. 

 
Tussen de proef- en definitieve conversie heeft u gelegenheid de 
bestanden van Handel & Logistiek te verrijken met nieuwe 
gegevens en waar nodig een opschoonactie te doen. 

 

Instellen documenten 
 

Gedurende de implementatieperiode worden de lay-outs van de 
documenten zoals factuur, pakbon, aanmaning en dergelijke, 
volgens uw huisstijl ingesteld. 

 

Procedure beschrijvingen 
 

Wij verzorgen indien gewenst ook op uw bedrijfsvoering geënte 
procedurebeschrijvingen. Naast het voordeel van zulke 
beschrijvingen in de operationele sfeer zijn deze een goede 
aanvulling of opstart van uw kwaliteitshandboek. 

 

Tijdsduur en planning 
 

In de regel geldt dat de implementatie van Handel & Logistiek het 
meest efficiënt verloopt indien hiervoor een periode van twee tot 
vier maanden wordt gereserveerd. Dit is uiteraard afhankelijk van 
een groot aantal factoren, zoals de omvang van uw organisatie, de 
omvang waarin Handel & Logistiek initieel gebruikt gaat worden, 
uw dagelijkse bedrijfsvoering en de personele bezetting. Comlogic 
maakt samen met de opdrachtgever een gedetailleerde planning. 
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Handel & Logistiek is zowel 

op Microsoft Windows als Unix 
en Linux platforms leverbaar 

Infrastructuur 

Uiteraard stelt het gebruik van een applicatie als Handel & 
Logistiek ook eisen aan de infrastructuur binnen uw 
onderneming. Deze infrastructuur bestaat uit hardware (server, 
netwerk en werkstations) en systeemsoftware (het 
besturingssysteem) die zorgt voor de systeemtaken. 

 
Handel & Logistiek stelt uiteraard eisen ten aanzien van het 
aantal gewenste gelijktijdige gebruikers, de systeemperfor- 
mance en opslagcapaciteit, maar is geheel merkonafhankelijk. 
Voor wat betreft de besturingssoftware kan de applicatie zowel 
op een Microsoft Windows Server als een Unix of Linux platform 
gebruikt worden. Op de werkplekken kunnen PC’s, en notebooks 
maar ook kostenbesparende thin-cliënts met een Windows 
Terminal Server toegepast worden 

 

Ook voor een gedegen advies over de te gebruiken 
infrastructuur kunt u bij Comlogic en haar servicepartner 
TopServ IT B.V. terecht. 

 
Desgewenst leveren wij u voor Handel & Logistiek, maar ook 
voor uw overige toepassingen, de meest geschikte 
infrastructuur en verzorgen de volledige installatie, 
implementatie en beheer hiervan. 



Handel & Logistiek 

Introductie Handel & Logistiek 38 van 42 

 

 

 

De Windows interface Handel & Logistiek is beschikbaar voor zowel Unix als Windows 
omgevingen. PC’s met Windows 2000, XP, Vista of Windows 7, 
zorgen voor de grafische presentatie, maar ook onderhouds- 
vriendelijke thin-clients kunnen toegepast worden. Afhankelijk 
van de Windows versie en de instellingen daarvan, neemt de 
interface van Handel & Logistiek zijn vorm aan, zodat dit een 
homogeen geheel vormt met uw andere applicaties. 

 

Ondanks dat Handel & Logistiek een volwaardige Windows 
applicatie is en dus ook muisgestuurd, hebben wij omwille van 
snelle invoer van gegevens, de interface dusdanig ontworpen 
dat het alle invoer via het toetsenbord mogelijk is. 
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De schermen van Handel & Logistiek zijn qua vormgeving 
instelbaar: lettertype, lettergrootte, kleuren, eigen logo, etc.. 
Indien u meerdere bedrijfsadministraties voert is dit niet alleen 
cosmetisch prettig, maar door per bedrijf een andere 
achtergrondkleur te gebruiken voorkomt u dat per abuis in een 
verkeerd bedrijf wordt geboekt. 
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De webinterface Naast het toepassen van Handel & Logistiek op werkplekken 
binnen uw bedrijfsmuren, wordt het benaderen van uw gegevens 
daarbuiten steeds belangrijker. Voor thuiswerkplek- ken en 
filialen zijn VPN verbindingen uitermate geschikt, maar voor de 
mobiele gebruiker is de webinterface van Handel & Logistiek 
ontwikkeld. 

 

De webinterface kan gebruikt worden over internet, maar ook op 
uw interne bedrijfsnetwerk. Hierdoor kunt u op bepaalde 
werkplekken, waar een simpel te bedienen interface gewenst is, 
toch Handel & Logistiek informatie beschikbaar stellen. 

 
De webinterface wordt onder andere toegepast voor onze 
modules B2B weborders, Mobile Office, Mobile Warehouse, 
Mobile Inventory en Mobile Agent. Ook modules voor 
servicemonteurs en andere ambulante medewerkers worden 
ontwikkeld met de webinterface. 

 
 

 
 

De webapplicaties richten wij volgens uw huisstijl in, zodat deze 

volledig aansluiten bij uw overige promotiemiddelen. 
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ODBC-koppeling Met de ODBC-koppeling van Handel & Logistiek krijgt u toegang tot 
de gegevens die in de database zijn opgeslagen vanuit een 
Windows toepassing zoals Microsoft Excel. Op simpele wijze kunt u 
gegevens opvragen en geheel naar eigen wens en inzicht 
rapportages, overzichten en grafieken samenstellen. 

 

Maak een query door het kiezen van velden, sorteringen en 
condities: 

 

 
 

en toon binnen enkele momenten het resultaat in Excel! 
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