Ostotilaustenkäsittely
Exact Ostotilaustenkäsittelyllä valvot yrityksen tai yhteisön ostotilauskantaa, saapuvia
toimituksia ja näihin liittyviä ostolaskuja. Ohjelmisto sopii pienelle ja keskisuurelle
tukkukaupalle, jälleenmyyjälle tai muulle yhteisölle, jolla on tarve tehdä ja seurata
ostotilauksia.
Exact Ostotilaustenkäsittelyllä
• teet ostotilaukset
• hallitset avointa ostotilauskantaa
• kirjaat saapumiset
• käsittelet ostolaskut
• käsittelet lisälaskut ja huolintakulut
Exact Ostotilaustenkäsittely
• pitää ostotilauskannan ajan tasalla
• kirjaa ostolaskut ostoreskontraan
• pitää varaston ajan tasalla (monivarasto)
• luo automaattiset kirjanpidon ja kustannus-		
laskennan tapahtumat
• tekee selkeät raportit
• tekee aineistot Exceliä varten
Ohjelmisto on tehty ammattimaiseen käyttöön helpottamaan arkisia rutiineja. Sen käytännönläheisyys ja kattavat ominaisuudet tyydyttävät vaativintakin käyttäjää.

Exact Ostotilaustenkäsittely on helppoa
Kirjaat ostotilaukset ja tulostat ne samassa ikkunassa.
Tallennat tilaukset nopeasti, pääosa tiedoista tulee
toimittajalta ja tuotteelta tai aiemmalta tilaukselta.
Toimituskohteena voi olla oma varasto tai asiakkaan
ilmoittama osoite.

Kirjauksen aikana näet tuotteen varastotilanteen,
varaukset, aiemmat tilaukset.
Tilauksella voi olla sekä veloitus- että hyvitysrivejä.
Tilauksen loppusumman etumerkki määrää syntyykö
veloitus-, hyvitys- vai nollatilaus.
Voit tehdä tilaukset valuuttamääräisinä ja käyttää
useita – myös toimittajakohtaisia – ostotilauksen ulko
asuja. Voit täydentää tilausta monirivisillä teksteillä.
Exact Ostotilaustenkäsittelyn monipuolinen hinnoittelu
osio sisältää
• taulukkoalennuksen (asiakas/tuote)
• määräalennuksen
• näiden yhdistelmän
• sopimushinnan
• alennuksen tai hinnan käsin
Teet hetkessä uuden tilauksen tai hyvityksen kopioimalla pohjaksi vanhan tilauksen ja muokkaamalla siitä
tilanteeseen sopivan.
Tilauksen teet napin painalluksella heti. Toisaalta voit
valita suuren joukon tilauksia tehtäväksi kerralla.
Ostotilausten tulostusasut ja niiden kieliversiot räätälöidään halutessasi toiveidesi mukaisiksi.
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Ostotilaussaapumisten kirjauksella kohdistat saapuneet
tuote-erät tilaukselle ja kirjaat ne varastoon. Usein
kirjaus on valmis napin painalluksella.
Saapumiset kirjaat ongelmitta, vaikka tilauksen tuotteet saapuisivat useassa erässä.
Halutessasi voit jättää saapumiset kirjaamatta ja hoitaa
ne ostolaskujen kirjausvaiheessa.
Ostolaskujen kirjaus
• kohdistaa valuuttamäärät tilauksen tuoteriveille
• kohdistaa haluttaessa tuoterivien suoritemäärät
• jakaa rahti- ja huolintakulut tuoteriveille
• vie ostolaskut ostoreskontraan
• luo automaattisesti kirjanpidon ja
kustannuslaskennan tapahtumat
• kirjaa tai oikaisee tuotteiden saapumiset
• kohdistaa ulkoiset kululaskut tuoteriveille
Ostotilauksen kirjaus on selkeää, vaikka siihen liittyisi
useita jälkitoimituslaskuja. Kirjattua ostolaskua voit
muuttaa, tehdyt kirjaukset oikaistaan muutosten
mukaisiksi.

Monipuolinen raportointi
Exact Ostotilaustenkäsittelyn raportointi
• on selkeä ja yhtenäinen kokonaisuus
• on ajantasainen
• tekee perusraportit valintoihin puuttumatta

Exact Ostotilaustenkäsittelyn raportteja ovat
• tilauskantaraportti
• ostoreskontran laskulista
• laskutusraportti
• toimittajalistat
• tuotelistat
Voit esikatsella raportteja, tulostaa niitä kirjoittimelle ja
siirtää ne Exceliin.
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Laajennukset

Valitse Exact Ostotilaustenkäsittelyyn tarvitsemasi
ominaisuudet ja täydennä ohjelmistoa tarpeittesi
muuttuessa.
Valuuttakäsittely mahdollistaa valuuttamääräisten
tilausten ja laskujen käsittelyn. Ostovelat valvot myös
valuuttamääräisenä.
Ostolaskujen teosta voidaan tuottaa konekielinen
aineisto laskun ulkoista hyväksyntää varten.
Ostotilastot on selaus- ja raportointiväline, jonka avulla
raportoit saapuneita ostolaskuja sekä euro- ja yksikkömääräisiä ostoja.
Liittymä ulkoiseen ostoreskontraan tuo ostolaskun kirjauksen tiedot järjestelmään, jossa ne kohdistetaan ostotilaukseen.

Raporteilla esitettävän aineiston laajuus, esitysjärjestys
ja summaus ovat valittavissasi.
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