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Ingave inventaris (P2361)
Voor je de inventaris ingeeft in PYA, moet je een bruikbare back-up nemen. Zo kunnen bij foutieve manipulaties te allen tijde je originele bestanden teruggezet worden.
Indien je voor de eerste maal je inventaris opneemt, is het wenselijk eerst je inventaris te initialiseren in het programma onderdeel P9720 “Initialisatie voorraadbestand”.
In P9720 laat je alle velden op
staan, met uitzondering van “Inventaris op nul zetten van jaar”. Vul hier het juiste jaartal in en kies vervolgens
om de inventaris te
initialiseren.

Basisprincipe
In dit programmaonderdeel kan je alle artikels ingeven, na telling. Een bepaald artikel kan
verschillende locaties hebben, daarom kan je een artikel meermaals inbrengen met een aantal. Het totaal omvat alle artikelen zonder rekening te houden met de locatie. Het werken
met een barcodelezer is ook mogelijk. Op het veld Is alles juist kan je via de F5 functie alle
ingelezen gegevens overbrengen.
Wanneer men met een nieuwe inventaris begint (F3), kan men opteren om de huidige stock
‘Stock naar Inventaris’ actief, klik hierin te lezen. Bij het aanmaken wordt de toets
op, en de stock wordt ingebracht. Op deze manier hoeft u niet alle artikels in te brengen,
maar kan u gewoon een controle uitvoeren op de weergegeven lijst, en indien nodig aanvullen of verbeteren.

De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met ֠
Jaar

Bestand

Som prijzen

Alle artikels

Reeds getelde
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Ingaven inventaris (P2361)
Velden / Hoofding
Filiaal
Geef hier de code van het filiaal waarvoor je de inventaris opneemt in. Via F4 kom je
in het overzicht en kan je een keuze maken.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes toe te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Bestand
Inlezen bestand met inventarisgegevens?
Jaar
Het jaar waarom je de inventaris opneemt is belangrijk. Deze wordt zowel gebruikt om
de inventarisatie te loggen, als om in latere jaren de inventaris van een bepaald jaar te
kunnen opvragen.
Met PYA kan je de inventaris opnemen terwijl de verkoop verder gaat en de
winkel open is.

Velden / Detail
Lijn
PYA nummert automatisch de lijnen. Dit kan best ongewijzigd blijven.
Artikel
Hier kan je het artikelnummer ingeven. Via F4 kan je een keuze maken uit het overzicht. Je kunt hier ook werken met je barcodescanner aan de kassa verbonden. Je kunt
ook werken met de barcodelezer en op het veld Is alles Juist via F5 de artikelgegevens
inlezen.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Omschrijving
Na selectie van het artikelnummer, neemt PYA de omschrijving over vanuit het artikelbestand.
Aantal
Vanuit het artikelbestand, wordt het aantal weergegeven. Zo kan je bij ingaven van je
inventaris hoeveel eenheden van dit artikel nog resten bij de inventarisatie. Het aantal
kan je wijzigen (bij het bekijken van een bestaand inventarisatiedocument,) of inbrengen bij het aanmaken van een nieuwe inventaris.
Aankoopprijs
In dit veld wordt de recentste aankoopprijs van het artikel weergegeven. Dit veld kan
niet gewijzigd worden. PYA haalt deze informatie uit het programma P1411 Beheer Artikels, T1411 Beheer artikels (textiel) & K1411 Beheer artikels (Kort).
Gem. Aankoopprijs
Hier wordt het gemiddelde weergegeven, berekend uit alle verkoopprijzen sinds de
voorgaande inventarisatie.
U kunt deze lijst afdrukken door middel van de toetsencombinatie ‘CTRL’+’P’, of door op
het print icon te klikken. Of maak gebruik van het programma P2364 Afdrukken inventaris.
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Afdrukken verschillen stock & inventaris (P2362)
Basisprincipe
Nadat U uw inventaris hebt opgenomen, kan U volgens verschillende selecties een afdruk
opvragen van uw inventaris. Met dit programmaonderdeel krijgt U deze afdruk.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met ֠
Sorteer op
Reporttype

Selectiecriteria

Opties

Berekenen
Stockwaarde

Totaal

Jaar

Printer

Start
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Afdrukken verschillen stock & inventaris (P2362)
Rapportspecificaties
A. Acties
Rapporttype
Kies wat u wilt afdrukken
•

Afdrukken (1)
PYA drukt de volledige inventaris af

•

Inventaristotaal op scherm(2)
PYA geeft de totale inventariswaarde weer op het scherm

•

stockverschillen t.o.v. inventaris (3)
PYA druk de verschillen tussen voorraad en inventaris af

Naargelang de keuze die u hier maakt, zullen de sorteercriteria beperkt worden of niet.
Sorteercriterium
•

Artikelcode (niet actief 3)
De gewenste afdruk wordt volgens artikelcode gerangschikt.

•

Artikelgroep + artikelnummer
De inventaris wordt opgemaakt volgens de artikelgroep &-nummer.

•

Artikelgroep + artikelomschrijving (niet actief 3)
De afdruk wordt primo georganiseerd volgend de artikelgroep en vervolgens volgens omschrijving. Om deze wijze te gebruiken is het wenselijk een uniforme
productomschrijving te gebruiken.

•

Leveranciersnummer
Sorteert het document volgens leveranciersnummer. Alle producten van eenzelfde leverancier worden gegroepeerd.

•

Magazijnlocatie
De afdruk van de inventaris wordt opgemaakt volgens de magazijnlocatie van
het artikel. Op deze manier kan u in het magazijn een snelle en efficiënte controle uitvoeren van uw inventaris.
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Afdrukken verschillen stock & inventaris (P2362)
Rapportspecificaties

(vervolg)

Selectiecriteria
• Van artikelnummer … tot artikelnummer ... (niet actief 3)
Voor een specifieke selectie van
de inventaris, kan je hier de artikelnummers opgeven waartussen PYA moet afdrukken. Via F4 kom je in het
overzicht. Je kunt dit veld ook blanco laten en dan begint PYA bij het eerste artikelnummer de afdruk van de inventaris, en eindigt bij het laatste.
• Van artikelgroep… Tot artikelgroep… (niet actief 3)
Voor een specifieke selectie van de inventaris, kan je hier de artikelgroepen opgeven waartussen PYA moet afdrukken. Via F4 kom je in het overzicht. Je kunt
dit veld ook blanco laten en dan begint PYA bij de eerste artikelgroep de afdruk
van de inventaris, en eindigt bij de laatste.
• Van leverancier ... tot leverancier ... (niet actief 3)
Voor een specifieke selectie van de inventaris, kan je hier de leveranciers opgeven waartussen PYA moet afdrukken. Via F4 kom je in het overzicht. Je kunt dit
veld ook blanco laten en dan begint PYA bij de eerste leverancier de afdruk van
de inventaris, en eindigt bij de laatste.
• Van magazijnlocatie … tot magazijnlocatie … (niet actief 3)
Geef hier de grenzen van de magazijnlocaties waartussen PYA de gegevens moet
afdrukken. Wanneer je dit veld blanco laat, drukt PYA alle beschikbare locaties
af.
• Van Filiaal … tot filiaal …
Voor een selectie van filialen waarvan u de inventaris wil afdrukken, kan u hier
de grenzen bepalen waartussen PYA afdrukt. Wanneer u geen grenzen stelt,
drukt PYA de inventaris van alle beschikbare filialen af.
• Merk (Blanco = Alle merken)
Voor een selectie van merk waarvan u de inventaris wil afdrukken.
Berekenen Stockwaarde volgens … (niet actief 3)
Enkel wanneer u een volledige inventaris afdrukt (Zie rapporttype)!
• Basis aankoopprijs
De waarde van de stock wordt berekend a.d.h.v. de basisaankoopprijs ingegeven in het programma ‘P1411 Beheer Artikels’.
• Gemiddelde aankoopprijs
De waarde van de stock wordt berekend aan de hand van de gemiddelde aankoopprijs berekend uit alle aankoopprijzen sinds de voorgaande inventarisatie.
• Aankoopprijs
De waarde van de stock wordt berekend aan de hand van de huidige aankoopprijs van het artikel, ingegeven in het programma ‘P1411 Beheer Artikels’.
• Verkoopprijs 1 .. 4
De waarde van de stock wordt berekend aan de hand van verkoopprijs 1 .. 4 ingegeven in het programma ‘P1411 Beheer Artikels’.
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Afdrukken verschillen stock & inventaris (P2362)
Rapportspecificaties

(vervolg)

Opties … (niet actief 3)
•

•

•

•

•

•

Afdrukken indien voorraad = 0 (
/ ) (actief bij 1,3)
De inventaris of de verschillen (van een enkel artikel) worden automatisch afgedrukt indien de voorraad van dit artikel ‘0’ is.
Vaste kosten incalculeren (
/ ) (actief bij 1)
Vaste kosten worden mee in de afdruk opgenomen.
Vaste kosten worden niet mee opgenomen in de afdruk.
Berekening volgens actuele stock (
/ )(actief bij 1)
PYA herberekent de stock/inventarisverschillen volgens de actuele stock.
Dit kan men enkel uitvoeren wanneer de inventaris recent opgenomen is, om reele waarden te verkrijgen.
PYA houdt geen rekening met de actuele stock.
Enkel de stockverschillen (
/ )(actief bij 3)
Vermeld alleen de verschillen tussen voorraad en inventaris.
Vermeld de volledige voorraad en inventaris.
Tussentijdse wijzigingen inbegrepen (
/ )(actief bij 1)
PYA houdt rekening met tussentijdse correctie van de voorraad.
PYA houdt geen rekening met tussentijdse correcties.
Afdrukken in detail (
/ )(actief bij ?)
Altijd actief.
Niet wijzigbaar.

Jaar inventaris

֠

Geef hier het jaartal op van de inventaris, die je wenst af te drukken.

Start
Wanneer u alle parameters ingesteld
hebt, kan u de afdruk laten opmaken
door op de ‘start’knop te drukken.

Stop
Wenst u deze activiteit de annuleren
klikt u op het ‘einde’toets.
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Automatisch aanpassen stock volgens inventaris (P2363)
Basisprincipe
Nadat U uw inventaris geteld hebt, kan je de voorraadgegevens hier automatisch laten aanpassen aan de inventarisgegevens. Je kunt kiezen of je de tussentijdse wijzigingen mee
overneemt.
De verplicht in te vullen velden zijn gemarkeerd met ֠

Opties

selectiecriteria

Start
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Automatisch aanpassen stock volgens inventaris (P2363)
Specificaties
A. Velden
Opties
•

•
•

Eerst initialisatie van bestaande inventaris (
/ )
Deze optie is nodig wanneer u de inventaris wil ‘fixeren’.
Tot u dit doet kan u wijzigingen in de inventaris aanbrengen wanneer u ook wil.
Wanneer de inventaris geïnitialiseerd is, kan men geen veranderingen meer aanbrengen, en deze slechts raadplegen.
/ )
Eerst initialisatie van bestaande stock (
PYA initialiseert de op dat moment actuele stock.
Tussentijdse wijzigingen inbegrepen (
/ )
Indien er tussen de opname van de inventaris nog verkopen van een artikel afgehandeld zijn, kan u PYA de opdracht geven deze verrichtingen mee op te nemen als verandering van inventaris.

Filiaal (Blanco = Alle filialen)
Hier kan je een selectie maken voor welk filiaal je de aanpassing wenst. Indien je alle
filialen wenst of indien je niet werkt met filialen, laat je dit veld blanco.
Je kunt de functietoetsen gebruiken die bij “ALGEMENE PRINCIPES” beschreven staan,
om nieuwe codes in te voegen, te verwijderen, te raadplegen, …
Jaar inventaris

֠

Geef hier het jaartal op van de inventaris, waaraan je de stock wenst aan te passen. In
theorie zal dit altijd het huidige jaar zijn, daar het in de meeste gevallen zinloos is uw
huidige stock aan een voorgaand jaar aan te passen.

Start
Wanneer u alle opties en parameters ingesteld hebt, kan u de afdruk laten opmaken
door op de ‘start’knop te drukken.
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