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Inkoopbeheer met SAP®
Business One

Optimaliseer uw inkoop en integreer
voorraadbeheer en boekhouding

Inkoopbeheer is een kernfunctionaliteit
van SAP® Business One waarmee u
essentiële inkoopactiviteiten kunt auto
matiseren en standaardiseren. Plan
uw inkoop, selecteer uw leveranciers,
beheer uw inkooporders en betaal uw
facturen sneller dan ooit met één appli
catie waarin alle essentiële functies
op het gebied van voorraadbeheer en
boekhouding zijn geïntegreerd.
In SAP Business One krijgt u alle details
van uw leveranciers te zien vanuit een
centrale, geïntegreerde bron van leve
ranciersinformatie. Zo kunt u gerichter
te werk gaan bij het nemen van inkoop
beslissingen, het identificeren van
potentiële kostenbesparingen en het
managen van de relatie met uw leveran
ciers.

Automatiseer inkoopprocessen
SAP Business One ondersteunt belang
rijke inkoopactiviteiten en integreert het
volledige inkoopproces, van het aanma
ken van orders tot het bijwerken van
voorraden en het betalen van facturen.
En dat allemaal op basis van best prac
tices.
Dankzij de centraal opgeslagen stamge
gevens kunt u inkooporders in een aan
tal eenvoudige stappen aanmaken en
vanuit de toepassing rechtstreeks naar
de leverancier posten, faxen of mailen.
Bovendien kunt u inkooporders vanuit
klantorders genereren, zodat u altijd
over voldoende voorraad beschikt voor
een tijdige levering aan uw klanten.
U kunt in uw inkooporders verschillende

De inkoopbeheerfunctionaliteit van SAP Business One
Inkoop

Stamgegevens artikelen
en leveranciers

Integratie voorraadbeheer
en boekhouding

Maak in een paar eenvoudige
stappen één of meer inkoop
orders en goederenontvang
sten aan
Koppel inkoopdocumenten
en bekijk documenttrails voor
audit- en researchdoeleinden

Beheer artikel- en leveran
ciersgegevens centraal via
een gebruiksvriendelijke
interface
Bekijk leveranciersgegevens,
inclusief betalingsvoorwaar
den en betaalwijzen, en voer
grafische inkoopanalyses
uit op stamgegevens van
leveranciers
Houd gedetailleerde artike
linkoopgegevens bij, inclusief
prijslijsten en fiscale informatie
Integreer stamgegevens in alle
inkooptransacties van SAP®
Business One

Synchroniseer goederenont
vangsten en magazijnvoorra
den in real-time

Beheer retourzendingen,
bijzondere uitgaven en
meerdere valuta’s
Genereer gedetailleerde
inkoop- en prijsrapporten

Plan de inkoop met de mate
rial requirement planning
wizard

Bereken automatisch de boek
waarde en de laatste inkoop
prijs van voorraden
Genereer geavanceerde
waarderings- en boekhoudrap
porten

Inkoopprocessen kunnen
alleen efficiënt worden
beheerd wanneer alle ver
eiste functies zijn geïnte
greerd en de gegevens
centraal en in real-time
beschikbaar zijn. SAP®
Business One voorziet in
deze behoeften met krach
tige, geïntegreerde mogelijk
heden voor inkoopbeheer
waarmee u inkoopprocessen
kunt stroomlijnen en de kos
ten in de hand kunt houden.

valuta’s en artikelcategorieën (zoals
grondstoffen, handelsgoederen en dien
sten) gebruiken. Wanneer u een artikel
invoert, kunt u voorgedefinieerde prijslijs
ten en leverancierskortingen selecteren
en toepassen. Ook kunt u verzend- en
factureringsinformatie aan het document
toevoegen. Zo beschikt uw leverancier
over alle gegevens die nodig zijn om op
tijd te beleveren. Belastingen worden
bovendien automatisch berekend en
toegepast op basis van de verzendloca
tie. Handmatige berekeningen behoren
dus tot het verleden. En dankzij de
speciale post “francoprijs” kunt u ook
de kosten beheren van internationale
transacties waarbij douaneheffingen
en andere aan import of export gerela
teerde kosten komen kijken.

“De informatiestroom tussen
inkoop, verkoop en boekhou
ding verloopt nu veel soepeler.
Met SAP Business One hebben
we al heel wat tijd en geld kun
nen besparen.”
Sunday Odubote, Financial Accountant,
City Business Computers Limited

Goederenontvangsten en leveranciers
facturen maakt u heel eenvoudig door
de relevante gegevens uit de inkoopor
ders over te nemen. Zodra u een fac
tuur van een leverancier ontvangt, laat
u SAP Business One deze bijvoorbeeld
automatisch in een crediteurenfactuur
omzetten door gewoon naar een
inkooporder of goederenontvangst te
verwijzen.

Verwerk retourzendingen en bijzondere
kosten
SAP Business One ondersteunt de
meest voorkomende processen voor
retourzendingen en bijzondere kosten.
Als artikelen of diensten met de retour
functie naar een leverancier worden
teruggezonden, past SAP Business One
onmiddellijk de voorraad en het crediteu
rensaldo van de leverancier aan. U kunt
de leverancier via notitie- en tekstvelden
bovendien van gedetailleerde informa
tie voorzien over de reden van de
terugzending.
SAP Business One verwerkt ook aanvul
lende kosten, zoals verzend-, handling-,
verzekerings- en administratiekosten, die
allemaal relevant zijn voor het totale kos
tenplaatje. U kunt deze kosten in SAP
Business One registreren en aan inge
kochte artikelen koppelen, zodat de wer
kelijke kosten van deze artikelen geen
vertekend beeld vertonen. Op deze
manier kunt u leveranciers beter met
elkaar vergelijken en accurate conclusies
trekken over de winstgevendheid van uw
onderneming.
Vind de beste leverancier met de
interessantste prijs
Dankzij de gedetailleerde inkoop- en
prijsrapporten in SAP Business One,
beschikt u altijd over een compleet
beeld van uw inkoophistorie, inclusief
alle gewenste informatie over de inge
kochte artikelen, uw leveranciers, de
toegepaste prijzen en de transactie
data. Zo kunt u leveranciers en prijzen
beter in perspectief plaatsen, vaststel
len welke leverancier in uw behoeften
kan voorzien en slimmer onderhandelen.

In SAP Business One
krijgt u alle details van
uw leveranciers te zien
vanuit een centrale,
geïntegreerde bron van
leveranciersinformatie.
Zo kunt u doelmatiger
te werk gaan bij het
nemen van inkoopbeslissingen, het identificeren van potentiële
kostenbesparingen en
het beheren van leveranciersrelaties.

Centraliseer informatie door
stamgegevens te beheren

Integreer voorraadbeheer en
boekhouding

Bij de procesintegratie in SAP Business
One draait alles om het beheer van de
stamgegevens. Artikel- en leveranciers
gegevens worden centraal in het sys
teem bijgehouden en in alle vereiste
transacties geïntegreerd.

De integratie van de inkoop met andere
essentiële bedrijfsprocessen is een
belangrijk kenmerk van SAP Business
One. Deze integratie verloopt soepel,
transparant en in real-time. Als u bij
voorbeeld een goederenontvangst
boekt voor een besteld artikel, wordt
de voorraad in het magazijn automa
tisch bijgewerkt en wordt de magazijn
beheerder ingelicht over de verwachte
leverdatum. Zodra de factuur van de
leverancier arriveert, kunt u op basis
van de inkooporder of de goederenont
vangst automatisch een crediteurenfac
tuur laten genereren. De gerelateerde
leveranciers- en kostenberekeningen
worden dan bijgewerkt, de betalings
voorwaarden worden ingevuld en de
vervaldatums worden berekend. Aan
gezien SAP Business One de informa
tie bij elke stap van de transactie
vastlegt, weet u altijd hoeveel voorraad
u heeft en hoe uw bedrijf er financieel
voorstaat.

Deze stamgegevens kunnen worden
toegepast op voorraden, inkooptrans
acties, verkoopbare artikelen en vaste
activa. Denk daarbij aan artikelnummers,
omschrijvingen, inkoop- en verpakkings
eenheden, afmetingen, gewichten, prij
zen en belastingen. U beschikt op deze
manier over alle informatie die u nodig
heeft voor een efficiënt inkoopproces.
Bovendien kunt u prijslijsten en kosten
modellen op inkoopartikelen toepassen
om een up-to-date beeld te krijgen van
inkooporders en voorraden.
De gegevens van de leveranciers wor
den met alle relevante details opgesla
gen in de stamrecords van SAP
Business One. De betalingsdetails
omvatten bijvoorbeeld voorwaarden
en betaalwijzen, zodat facturen van
leveranciers correct en op tijd worden
betaald. Bovendien kunt u met SAP
Business One grafische inkoopanaly
ses uitvoeren waarmee u rechtstreeks
vanuit het stamgegevensscherm een
overzicht van leveranciersactiviteiten
kunt ophalen. Het documenttrail in
SAP Business One registreert en kop
pelt elk document dat tijdens een spe
cifiek inkoopproces is aangemaakt
voor audit- en analysedoeleinden.

Plan de inkoop
Met SAP Business One kunt u uw
inkoop plannen, zodat u herbestellingen
op het juiste moment laat plaatsvinden
en u overbodige inkooptransacties en
voorraadkosten vermijdt. Met de mate
rial requirement planning wizard van
SAP Business One kunt u materiaalbe
hoeften en de hieruit voortvloeiende
inkoopactiviteiten plannen. In niet meer
dan vier stappen stelt u vast welke arti
kelen u nodig heeft en wanneer. Bij de
ordersuggestie wordt vervolgens met
de doorlooptijden rekening gehouden
om een inkoopdatum te bepalen die zo
is gekozen dat de bestelde producten
op tijd worden geleverd.

Bij de procesintegratie
in SAP Business One
draait alles om het
beheer van de stamge
gevens. Artikel- en
leveranciersgegevens
worden centraal in het
systeem bijgehouden
en in alle vereiste transacties geïntegreerd.
Breng informatie in real-time in
beeld met krachtige rapportage
functies
Met de rapportagetools van SAP
Business One kunt u dashboards
maken waarmee u overzichten van uw
beste leveranciers of orders, de dit jaar
verrichte inkoopactiviteiten, de open
staande orders of leveringen en de
huidige crediteuren kunt genereren.
U kunt ook gedetailleerde inkooprap
porten produceren met bijvoorbeeld
ouderdoms- en inkoopanalyses. Dank
zij de talrijke sjablonen gaat dit allemaal
erg makkelijk. Bovendien beschikt u in
SAP Business One over een rapportor
ganizer waarmee u rapporten probleem
loos genereert, beheert en naar inkopers
en partners stuurt.
Wilt u meer weten over de mogelijkhe
den die SAP Business One biedt om
rendabeler in te kopen en efficiënter
met andere partijen in uw supply chain
samen te werken? Neem dan contact
op met SAP of ga naar www.sap.com
/smallbusiness.

In het kort

www.sap.nl/contactsap

Samenvatting
Complexe inkoopprocessen kunnen alleen efficiënt worden beheerd wanneer alle vereiste
functies zijn geïntegreerd en de gegevens centraal en in real-time beschikbaar zijn. SAP®
Business One voorziet in deze behoeften met een geïntegreerde inkoopbeheerfunctionali
teit waarmee u het hele inkoopproces van uw onderneming kunt optimaliseren en stroomlij
nen.
De uitdagingen
•	Niet-geïntegreerde, handmatige processen drijven de proces- en inkoopkosten op
•	Gebrek aan gegevensintegratie beperkt de transparantie van inkoopactiviteiten en leve
ranciersprestaties en belemmert de besluitvorming
• Informatie is niet op tijd beschikbaar en niet accuraat
De belangrijkste eigenschappen
• Inkoop: maak één of meer inkooporders en goederenontvangsten, koppel inkoopdocu
menten, bewaar documenttrails voor auditdoeleinden, beheer retourzendingen en werk
met bijzondere kosten en meerdere valuta’s.
• Beheer van stamgegevens: bekijk detailleerde informatie via een gebruikersvriendelijke
interface, voer balans- en inkoopanalyses uit en beheer uitgebreide inkoopgegevens,
inclusief prijslijsten en belastingen.
• Integratie van voorraadbeheer en accounting: synchroniseer goederenontvangsten en
voorraadniveaus in real-time, verwerk crediteurenfacturen en creditnota’s met verwijzin
gen naar inkooporders en plan materiaalbehoeften en inkoopactiviteiten aan de hand van
de beschikbare gegevens.
• Eenvoudige, actuele rapportage: genereer rapporten met real-time informatie en bekijk
de resultaten in verschillende indelingen en dashboards.
De voordelen
• Stroomlijn uw hele inkoopproces door alle activiteiten te automatiseren, van het aanma
ken van de inkooporders tot het betalen van de facturen.
• Maak inkoopactiviteiten en leveranciersprestaties inzichtelijk en neem betere inkoop
beslissingen door gegevens centraal op te slaan en uzelf via rapporten en dashboards
van informatie te laten voorzien.
• Bespaar kosten door te automatiseren, efficiënter in te kopen en beter te plannen.
Meer informatie?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die SAP Business One biedt om rendabeler in te
kopen en efficiënter met uw supply chain samen te werken? Neem dan contact op met SAP
of ga naar www.sap.com/smallbusiness.
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