Ms Excel Rekenmodel Trika® Voorraadbeheer met verhuurmodule.

Hoofdbestand
Zorg dat je hoofdbestand compleet is ingevuldIeder product moet een eigen uniek nummer hebben waarmee overal wordt herkend
Als je voorraad aantallen invult wordt ook je voorraad bijgehouden
In de achterste kolom heb je dus altijd een overzicht of een bepaald product er nog is

U kunt artikelbestanden aanmaken per artikelgroep

Mutatie bestand
Inkoop van bestaande producten gaan via het mutaie bestand. Nieuwe artikelen die onbekend zijn in het hoofdbetand neem je daar op
Mocht je een product aan derden verkopen dan kun je die ook via dit bestand afboeken
Is een product niet meer te verhuren gooi je die weg, boek hem dan af via het mutatie bestand
Het woord IN of OUT bepaald of het item wordt bij- of afgeschreven van de voorraad

klantenbestand
Bij een nieuwe klant voor je die eerst in op je klantenbestand dan kan hij in je boekeingslijst en op de factuur gevonden worden
Dit bestand is net als de boekingslijst ingericht als tabel (datbase) ivm de vele koppelingen met de andere tabbladen
adviseer ik nooit te sorteren. Maar maak gebruik van de ingebouwde filters die staan altijd op alfabetische of nummerieke volgorde

Boekingslijst
Vul artikelcode in (kolom B). Nu krijgt de boeking zijn unieke boekingsnummer (kolomA), dit heeft U nodig om de factuur aan te maken
Vul het klantnummer (kolom G) in en geeft de aantal stuks (kolom H)dat U verhuurd op
Als je begin- en einddatum (J en K) invult worden de verhuurdagen (M) uitgerekend
formule is einddatum - begindatum als haal en brengdag beiden moeten worden berekend is de formule +1
Borg en huurprijs wordt opgehaald uit het hoofdbestand
Bijzonderheden vermeld U in het logboek. Het regelnummer van het log komt in kolom Q
Indien extra kosten moeten worden berekend gebruikt U kolom P eventueel met een opmerking in het logboek
Voor deze kosten gebruikt U 1 van de extra regels op de factuur
Kolommen R - S - Deze
T.
zijn noodzakelijk voor de berkening van de voorraad
Kolom T is gekoppeld aan de eindvoorraad en wordt automatisch gevuld als er bij een boeking aantallen zijn ingevuld in
kolom i Door in kolom S een X te plaatsten als de producten weer terug zijn wordt de inhoud in d ecel ernaast weer op 0 gezet

factuur

Zodra een boekingsnummer is ingevuld worden alle gegevens behorende bij het boekingsnummer automatisch op de
factuur geplaatst. Hierbij zoekt het eerste boekingsnummer ook de klantgegevens op.
Op de factuur zijn 3 regels gemaakt voor handinvoer. Wordt geen borg berekend boek die dan negatief af
op 1 van de extra regels een negatief bedrag wordt rood weergegeven
Er is een 2 factuur waarvan alleen de klantgegevens worden op gezocht d.m.v het boekingsnummer
hulp factuur

logboek.
Voor alle bijzonderheden is een kolom aangemaakt waarbij U het regelnummer uit het logboek invuld
Maakt U bv een speciale afspraak met een klant vermeld het nummmer op de boekingslijst, U kunt dan altijd de afspraak terug vinden
Meer info over vooraadbeheerwat te doen bij manco's of vernietiging
We hebben straks 3 tabbladen die van belang zijn voor de voorraad
A HOOFBESTAND
B BOEKINGSLIJST
C MUTATIES
A en B zijn bekend
Mutaties

ingeef code IN of OUT
IN = INKOOP
OUT = Adschrijving - total loss

Als goederen terug komen en U mist iets kunt U het hier afboeken
zult U een mutatie moeten doen in het Mutatiebestand bv 3 x zoekgeraakt
dan worden deze 3 van de voorraad afgeschreven
Deze 3 gaat U belasten bij de klant via boekingslijsten op een factuur
(de blanco factuur moet ik nog maken)
Bij binnenkomst inkoop nieuw nieuw maakt U een mutatie soort Mutatie = IN
dan worden deze weer bijgeschreven
S.V.P onderstaande lezen
Hier onder zie je een formule waarbij met verticaal zoeken de inhoud van B24 wordt opgezocht in de 3e kolom
boekingslijst begin in cel A7 en eindigd in cel Q363 daar tussen moet egzocht worden
De $$$ tekens geven aan dat dit vaste adressen zijn als je regel extra nodig hebt moet je die tussenvoegen dan
veranderd de formule mee. Voeg je regels onderbij dan verandert de formule niet mee en zal er niet gezocht
worden in de bijgemaakte regels

.=ALS($B24="";"";VERT.ZOEKEN($B24;BOEKINGLIJST!$A$7:$Q$363;3;ONWAAR))

