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1. Introductie Shoptrader voorraadbeheer
We hebben in het verleden veel externe voorraadsystemen aangesloten en kwamen vaak tot de conclusie
dat externe voorraadsystemen en webshops niet naadloos op elkaar aansluiten qua functionaliteiten.
Shoptrader heeft daarom besloten zelf een systeem te ontwikkelen om de voorraad te kunnen beheren.
Stel je jezelf ook vaak de volgende vragen?
- Welke waarde vertegenwoordigd mijn voorraad?
- Op welke merken en categorieën verdien ik het meest?
- En op 31 december? Moet ik dan weer gaan tellen?
- Wanneer en hoeveel moet ik bestellen bij mijn leverancier?
- Op welke momenten is mijn product gemuteerd?
Shoptrader heeft een voorraadsysteem ontwikkeld. Hiermee kan op zeer gemakkelijke wijze de voorraad
van artikelen bijgehouden worden. Daarnaast is er in één oogopslag inzicht in de waarde van de voorraad
en kan op basis van orderstatus de voorraad worden bijgeboekt of afgeboekt.

2. Shoptrader voorraadbeheer
Shoptrader voorraadbeheer is een nieuwe functionaliteit die inzicht verschaft in onderstaande:






Inzicht in inkoopwaarde:
Inzicht in productmarge:
Inzicht in verkoopwaarde:
Inzicht in mutaties van artikelen:
Export van bovenstaande gegevens naar Excel en pdf.

Daarnaast is deze functionaliteit een voorloper voor ons nieuw te introduceren Multi-Catalogussysteem
waarmee het mogelijk wordt gemaakt om artikelen aan te bieden in verschillende webshops en hierbij
slechts één voorraad aan te houden.

2.1 Voorraadmutaties
Via de pagina Voorraadmutaties is in één oogopslag te zien welk artikel wanneer is verkocht. Via de balk
bovenin kan aangegeven worden welke mutaties worden getoond. Zie afbeelding 1.

Afbeelding 1
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2.2 Onderdelen voorraadbeheer
In afbeelding 2 is een overzicht weergegeven van de artikelen en de bijbehorende voorraden. De volgende
onderdelen staan in dit overzicht:
Onderdeel
Optie
Hoofdartikel
Webvoorraad
Fysieke voorraad
Minimumvoorraad

Inkoopprijs
Inkoopwaarde
Verkoopwaarde
Marge

Uitleg
Geeft aan of de combinatie van artikelopties te bestellen is
Geeft aan of het hoofdproduct te bestellen is
De voorraad die de webshop hanteert
De daadwerkelijke voorraad in het magazijn
Het invullen van het veld ‘minimumvoorraad’ zorgt ervoor dat wanneer er
een export van de voorraadgegevens wordt gemaakt er zichtbaar wordt
welke artikelen bijbesteld dienen te worden
Door het invullen van het veld ‘inkoopprijs’ wordt inzicht verkregen in de
waarde van de voorraad. Let op, vul hier slechts de inkoopprijs van 1 stuk in
Dit is de inkoopprijs keer de webvoorraad
Dit is de verkoopprijs keer de webvoorraad
Dit is de verkoopwaarde minus de inkoopwaarde

Afbeelding 2

De artikelen in dit overzicht worden getoond op basis van bijgehouden voorraad eventueel in combinatie
met artikelopties. Dit betekent dat artikelen meerdere keren kunnen worden getoond. Dit werkt als volgt:




Indien een artikel geen artikelopties heeft, dan wordt het hoofdartikel getoond;
Indien een artikel wél artikelopties heeft, maar hier is geen aparte voorraad voor ingesteld dan
wordt éénmaal het hoofdartikel getoond;
Indien een artikel wél artikelopties heeft en hiervoor is apart voorraad ingesteld dan worden er
meerdere regels getoond per hoofdartikel.

Het is mogelijk om specifieke voorraad (bijvoorbeeld per categorie of merk) te tonen door middel van de
bovenste filters. Daarnaast is het mogelijk om een export te maken van de getoonde gegevens in Excel of
pdf.
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2.3 Categorieën en artikelen
In de backoffice bij het overzicht artikeldetails zijn invulvelden toegevoegd:





Voorraad bijhouden, vinkje kan uitgezet worden indien er voor dit artikel geen voorraad wordt
bijgehouden:
Fysieke en minimumvoorraad; hier kan ingevuld worden welke hoeveelheid van dit artikel is
opgeslagen in het magazijn en welke minimumvoorraad moet worden gehanteerd. Hier kan via het
scherm ‘voorraadbeheer’ een exportlijst worden gemaakt:
In het tabblad ‘mutaties' wordt voor dit artikel de voorraadmutaties inzichtelijk gemaakt.

3. Nieuwe configuratieopties
Een aantal nieuwe opties zijn in de backoffice erbij gekomen die nu ook actief zijn. Te weten:



Artikelen online zetten bij voldoende voorraad:
Opboek status(sen).

Afbeelding 3
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3.1 Artikelen online zetten bij voldoende voorraad
Wanneer de voorraad van een artikel op 0 komt en de functie ‘artikelen offline zetten bij onvoldoende
voorraad’ is ingeschakeld zal het product offline worden gezet. Wanneer het product weer op voorraad is en
deze voorraad in de backoffice is verwerkt wordt het product automatisch weer online gezet.

3.2 Opboek status(sen)
Met opboek status(sen) is het mogelijk om een order op basis van een bepaalde status de voorraad aan te
laten passen. Het werkt als volgt, stel bij opboek status(sen) een orderstatus in en koppel hieraan of de
voorraad bijgeboekt moet worden. Het is mogelijk om aan iedere orderstatus een opboek status te
koppelen.
Voorbeeld:
Kies bij opboek status(sen) voor de status geannuleerd waarbij de artikelen automatisch worden bijgeboekt.
Wanneer een order binnenkomt en deze wordt geannuleerd en de orderstatus wordt gewijzigd in
geannuleerd dan wordt de voorraad van deze bestelling direct bijgeboekt.
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