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Transit voorraad
Optioneel kan per magazijncode worden aangegeven welke magazijnen gebruikt worden voor transit voorraad.
Voorraad in dit magazijn wordt buiten de technische voorraad gehouden en niet meegenomen in berekeningen
van het besteladvies, omdat deze voorraad als niet beschikbaar wordt behandeld. De werking voor deze
magazijncodes is vergelijkbaar met het Afkeur magazijn en wordt geactiveerd met de rubriek 'Transit voorraad'
per Magazijncode.

Consignatie voorraad
Leveringen in Consignatie is te registreren door het overboeken van voorraad naar een apart submagazijn.
Activeer met de rubriek 'Transit voorraad' en benoem deze specifieke voorraad in de rubriek 'soort voorraad'.
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NIEUW: Picklist
Nieuw in CASH is het samenstellen van een ‘picklist’. Dit overzicht is te gebruiken in het magazijn voor
orderpicking en bedoeld om goederen efficiënt uit het magazijn te halen. Vergelijkbaar met de magazijnbon
maar met aanvullende sorteer- en selectiemogelijkheden. Sorteer de orderregels op magazijnlocatie, artikelcode
of volgnummer, voor een goede looproute. Optionele selecties op klant, magazijn, verzendcode en Status voor
het verzamelen van meerdere orders van dezelfde klant. Zie menu magazijn overzichten actueel en het submenu
per verkooporder.
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Bijlage Verkooporderregel
Digitaal verzonden formulieren kunnen worden voorzien van een orderafhankelijke bijlage, zoals een werkbon.
Hierdoor kunnen op meerdere niveaus bijlagen worden toegevoegd: Per formulier, per artikel en per order. Een
link naar het document kan worden toegevoegd door vanuit de verkooporderregel tabblad ‘F8’ te gebruiken en
de rubrieken 'Bijlage' en ‘Form.soort bijlage’ te vullen. Met ‘Form.soort bijlage’ kunt u aangeven bij welke
formuliersoort (bijvoorbeeld alleen facturen of pakbonnen) de bijlage meegestuurd mag worden. Wordt deze
rubriek leeggelaten, dan wordt de bijlage altijd meegestuurd.

Formuliercontrole verkooporder
Er is een nieuw overzicht beschikbaar ter controle van adresgegevens, contactpersonen en bijlages. Dit nieuwe
overzicht is op te vragen vanuit het submenu verkooporder. Met dit overzicht kunt u formulier details
controleren voor verzending van de pakbon en factuur, met name als verschillende formulieren worden
verzonden naar afwijkende adressen en met meerdere bijlages. Informatie over de bijlages wordt gehaald uit de
rubriek ‘Form.soort bijlage’ uit het vorige kopje.
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Overzicht Offertes per klant
In het submenu van het onderhoudsscherm voor stamgegevens klant is het overzicht ‘Offertenummers’
toegevoegd om snel de actuele offerte(s) van een klant op te vragen.
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