Verkoopmarge bepalen

WoonTotaal kent 2 modi om de prijzen te bepalen, een inkoop‐ en een verkoopmodus. Standaard staat het
programma ingesteld op inkoopmodus. De actieve modus is altijd zichtbaar links bovenin uw scherm:

Modus wijzigen
WoonTotaal is op vele manieren te personaliseren, wat altijd begint bij Instellingen:

Het schakelen tussen inkoop‐ en verkoopmodus doet u via de route:
Instellingen > Bedrijf en Medewerkers > Bedrijf: onderaan “Gebruik programma”.
Inkoopmodus
Als u WoonTotaal alleen gebruikt voor het aanmaken van bestellingen en het calculeren van kosten is
Inkoopmodus de beste optie. Eventueel ingestelde verkoopmarges worden in deze modus genegeerd.
Verkoopmodus
Wordt WoonTotaal gebruikt in verkoopmodus dan kunt u per leverancier en per categorie een marge aan een
product toevoegen. Dat doet u in Instellingen > Collecties en Prijzen > Verkoopprijzen.

Figuur 1: Verkoopmarges instellen van Gordijnenatelier van der Lelie

Een verklaring van Figuur1:
1. Leverancier. De leverancier waarvoor de getoonde tabel geldt.
2. Categorie. Meerdere prijscodes zijn samengevat onder één categorie zodat u per groep marges in kunt
stellen.
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3. Factor. De marge waarmee de inkoopsprijzen vermenigvuldigd worden. Let op: wilt u prijzen inclusief
btw tonen dan dient u dat mee te nemen in de factor.
4. Afronding. Een keuze om in een veelvoud van een bepaald bedrag af te ronden of altijd te eindigen op
een vast bedrag.
Opslaan van marges
Nadat u uw wijzigingen bepaald heeft dient u altijd opnieuw de
verkoopprijzen te berekenen. Let op: als u de verkoopprijzen niet na
een wijziging opnieuw laat berekenen zijn de meest recente wijzigingen
niet actief.

Figuur 2: Bereken verkoopprijzen

Adviesverkoopprijzen
Sommige leveranciers bieden de catalogus aan inclusief advies‐
verkoopprijzen. Als u deze keuze inschakelt worden altijd die prijzen
gebruikt ongeacht uw eigen marges.
Figuur 3: Gebruik adviesverkoopprijzen
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