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Mplus Touch Screen Kassa

Module

T1501 Voorraad bestelling

De module kan gebruikt worden in combinatie met T1500 Voorraad. Het 
geeft de mogelijkheid om naast de voorraad ook de leveringen en bestellin-

gen in het geheel af te handelen binnen de kassa.
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1 Hoe er mee te werken
Wanneer alle gegevens op de juiste manier ingevoerd zijn kan er met voorraadbeheer gewerkt worden. 
Het beheer van de voorraad is te doen in het overige gedeelte van de kassa. Start Mplus Touch Screen 
Kassa op en druk op de knop  Menu. -->  overige. -->  voorraad. Naast de standaard knoppen van 
T1500 zijn er een aantal verschillende knoppen bij gekomen. In het hoofdscherm zijn Bestelling invoe-
ren en instellingen er bij gekomen. Bij het menu 'levering invoeren' zijn een tweetal knoppen bijgeko-
men; van bestelling en van bestelling en scanner. Bij het menu 'overzichten' is de knop bestellingen 
extra. Hieronder worden de extra functies uitgelegd.

1.1 Bestelling invoeren
Door op de knop bestelling invoeren te drukken worden er een aantal verschillende mogelijkheden zicht-
baar. Hieronder staan de verschillende functies uitgelegd.

Direct
Wanneer de knop direct wordt ingedrukt wordt er 
allereerst  naar  een  leverancier  gevraagd.  Wan-
neer de juiste leverancier aangegeven is komt er 
een bestel invoer naar voren. Nu kunnen de arti-
kelen  ingevoerd  worden,  de  aantallen  worden 
door  het  numerieke  toetsenbord  ingevoerd  of 
door meerdere malen de barcode te scannen. Er 
zit een extra regel 'betreft'  bij  waar extra gege-
vens toegevoegd kan worden.

De  bestelling  wordt  bevestigd  door  op  de  OK 
knop te drukken.

Van bestelvoorstel
Vanuit de voorraad gaat het systeem kijken of er 
nog bestellingen gedaan moeten worden. Hierbij 
let het systeem op de besteleenheid en wordt er 
geprobeerd tot de maximale voorraad te komen. 
Door het numerieke toetsenbord is het mogelijk 
de bestelling te manipuleren.

Daarnaast  is  het  mogelijk  om  extra  artikelen 
naast het voorgestelde toe te voegen aan de lijst 
van de bestelling. Dit kan weer via de knop toe-
voegen of door middel van een barcode scan.

Van scanner
Deze mogelijkheid wordt gebruikt wanneer er met een data-collector gewerkt wordt. Plaats de data-col-
lector in de cradle en laad de gewenste bestelling in.
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Op basis van verk. historie
Deze functie maakt gebruik van de omloopsnel-
heid van een product. Aan de hand van de ver-
koopgegevens kan het systeem bekijken wat de 
gewenste voorraad is en doet aan de hand daar-
van een bestelvoorstel.

Door een bestelvoorstel van meer of minder da-
gen te maken zal het voorstel per product veran-
deren. 

Door op OK te drukken gaat het systeem verder 
met het bestelvoorstel. Dit is het zelfde als hier-
boven beschreven staat.

1.2 Instellingen
Doordat er vaak een  hoofdleverancier is kan hier een leverancier als standaard neergezet worden. Wan-
neer er nu een leverancier geselecteerd kan worden staat deze standaard geselecteerd.

1.3 Levering invoeren
Hieronder staan een aantal functies die door de module T1501 er extra bij zijn gekomen.

Van bestelling
Dit is een invoerscherm, waar alle openstaande leveringen in-
staan. Door de openstaande bestelling te selecteren, en deze 
via  OK te bevestigen, worden het aantal bestelde producten 
op geleverd gezet. Het is via het numerieke toetsenbord mo-
gelijk eventueel aanpassingen te maken op de levering. 

Het systeem koppelt de bestelling aan de levering, zodat later 
gemakkelijk te zien is wat de historie is van een levering.

Van bestelling en scanner
Hetzelfde als bestelling en scanner samen. D.w.z. dat eerst de data-collector wordt opgehaald en daarna 
eventueel nog de bestelling die openstaat.

1.4 Overzichten
Hier is een knop bestelling bijgekomen, waarbij de bestel-
lingen te overzien zijn. Deze kunnen per jaar en per leve-
rancier gezien worden. Alle bestellingen staan onder elkaar 
waarbij  de bestellingen onderin gespecificeerd zijn. Deze 
zijn af te drukken op een Windows printer of te exporteren 
naar een tekstbestand.
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