Inventariseren
Menu->Voorraad->inventarisatie
Inleiding
Als u de voorraad wilt gaan opnemen, dan kunt u deze functie voor het inventariseren gebruiken.

Uitleg inventariseren
Elk artikel heeft een telveld waarin het getelde aantal van dat artikel wordt opgeslagen.
Bij de aanvang van het inventariseren dient dit veld bij elk artikel leeg te worden
gemaakt. U doet dit door te klikken op de knop "Schonen" en de vraag hierop volgend met ‘Ja’ te beantwoorden.
Deze opdracht dient UITSLUITEND vóór de aanvang van de inventarisatie te worden verricht.
Druk op de knop ‘Invoeren’
Nu kunnen de artikelnummers worden ingevoerd. Na invoer van een artikelnummer en het geven van ‘Ok’, krijgt u automatisch een 1 in het ‘Aantal ‘ veld. Mochten er meerdere artikelen met dit nummer gelijktijdig worden geteld, dan kunt u
dit overschrijven met het werkelijke aantal.
Indien u ‘Ok’ geeft, wordt het ingegeven aantal opgeslagen in het telveld, wordt
het scherm geschoond en kunt u een volgend artikelnummer invoeren.
Mocht u later een eerder gebruikt artikelnummer invoeren, dan wordt het telveld
met het nieuwe aantal vermeerderd.
Let op!
Artikelen die in een factuur vermeld staan maar waarvan de factuur nog niet is
geprint die tellen we mee bij het inventariseren maar als de factuur geprint is dan
tellen we de artikelen niet.
OptieKTotaal verminderd het aantal nl. als de factuur voor een eerste keer wordt
geprint.

Nadat u de voorraad heeft ingevoerd
Als u klaar bent met het invoeren van de voorraad, adviseren wij u een backup te
maken van de gehele database. Hierna kunt u via de ‘Opties’ knop de ‘Verschillen
inventaris bijwerken’ selecteren. Artikelen die een verschil hebben tussen het tel-

veld en het aantal dat OptieKTotaal bij de voorraad heeft staan worden getoond.
Na deze verschillenlijst kunt u het op-voorraad-aantal laten vervangen door het
aantal in het telveld. Alle reserveringen van artikelen worden bij deze actie geschoond.
Dan wordt u gevraagd of u de gereserveerde voorraad vanuit de facturen wenst bij
te werken. Bij bevestiging van de vraag worden de openstaande en op rekening
meegegeven facturen op voorraadartikelen gecontroleerd en in de voorraad bijgewerkt als gereserveerd. Deze actie heeft alleen zin als u ook gebruik maakt van
de kassa van OptieKTotaal.
Hierna is uw gehele voorraadbestand weer actueel.

