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Opdrachten Training Logistiek 
 

Elearning 
 

 

Deel 1 
 
 

1. Voorbereidingen voor de Logistiek 
1.1 Adreskaart aanmaken 

In het Adressenbestand kunt u veel voorbereiden om de logistieke afhandeling te versnellen en te 
standaardiseren. Een goede invulling kan dus tijd en werk besparen en fouten voorkomen.  

 

  Adreskaart aanmaken 

Maak een adreskaart aan van uw eigen bedrijf of van een fictief bedrijf. Gebruik daarbij het 

voorbeeld van onderstaand bedrijf. Let daarbij vooral op de omcirkelde velden. Deze velden zijn 
specifiek van toepassing op logistiek. 

 

 
Adreskaart, tabblad Hoofdgegevens 

  

Adreskaart, tabblad Financieel 
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Adreskaart, tabblad Overige 
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Belangrijke velden 

 
Bezoekadres   Dit adres wordt gebruikt bij het maken van de pakbon. 

 

Factuuradres   Dit adres wordt gebruikt bij het maken van de factuur. 
 

Kostensoort  Deze bepaalt voor debiteuren op welke kostensoort de omzet geboekt 
wordt. De kostensoort bij relaties is alleen van belang voor debiteuren, niet 

voor crediteuren. 
 

Betalingsconditie verkoop De betalingsconditie die met de relatie is afgesproken. Deze wordt gebruikt 

bij het maken van de verkoopfactuur. 
 

Verzendinstructie (verkoop)  De standaard verzendinstructie voor deze relatie. Deze wordt gebruikt bij 
het maken van de pakbon. 

 

Betalingsconditie inkoop De betalingsconditie die met de leverancier is afgesproken voor de 
inkoopfactuur. Deze waarde wordt bij het aanmaken van een inkoopfactuur 

default ingevoerd. 
 

Verzendinstructie (inkoop)  De standaard verzendinstructie voor leveranciers. Deze kunt u gebruiken 
voor bestellingen, verzendingen, retourzendingen en 

voorraadlocatiewijzigingen. 

 
Extern relatienummer  Hiermee kan het relatienummer worden aangegeven waarmee de eigen 

bedrijfsnaam is opgenomen in de administratie van de klant (ook PdC 
gebruiker). Dit is bedoeld voor het verwerken van bestellingen. Voor meer 

informatie wordt verwezen naar de handleiding ‘Bestellingen importeren’. 

 
 

Transport  Hier kunnen de transporturen en/of de transportdagen aangegeven worden. 
Transportdagen worden verwerkt in de planning. De transporturen zijn voor 

intern gebruik bedoeld. Deze worden niet meegenomen in de planning. N.B. 

De optie ‘Transporttijden toepassen’ moet dan wel aangevinkt zijn. 
 

Layouts U kunt per relatie een standaardlayout opgeven voor bijvoorbeeld 
pakbonnen en facturen ten behoeve van klanten, maar ook bestelbonnen 

ten behoeve van leveranciers. Tijdens het maken van de genoemde 
documenten kunt u altijd nog een andere layout kiezen. 
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1.2 ‘Extra kosten facturen’ aanmaken 

Extra kosten facturen kunt u in een inkoop- of verkoopfactuur opnemen. Denk aan orderkosten, 

administratiekosten, verpakkingskosten en/of verzendkosten.  

 

  Maak ‘Extra kosten facturen’ voor verzendkosten aan. 

 
 

− Ga naar ‘Stamgegevens → Financieel → Extra kosten facturen’.  

− Klik op Nieuw. 

 

− Onderstaand scherm verschijnt.  

− Vul de gegevens in als onderstaand.  

- De omschrijving is ‘Verzendkosten’.  

- Het type is ‘Inkoopfacturen’. 
- De kostensoort is ‘900’.  

- Desgewenst kunt u ook een standaardbedrag aangeven. Vul dit hier niet in. De verzendkosten zullen 
verschillend zijn en moeten daarom per inkoopfactuur worden ingevoerd.  

 

− Klik op OK om de gegevens te bewaren.  
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1.3 Uitbesteding aanmaken 

De belangrijkste gegevens die u kunt invoeren met invloed op de logistieke afhandeling van calculaties zijn: 

• kostensoort 

• leverancier 

• levertijd 

• besteltijd 

• handelingen 

• prijzen 
 

  Maak de uitbesteding ‘Spuiten’ aan. 

 

 

− Ga naar ‘Stamgegevens → Bewerkingen → Uitbestedingen.  

− Klik op Nieuw. 

 

− Onderstaand scherm verschijnt.  

− Vul de gegevens in als onderstaand.  

- De naam is ‘7500’ 
- De omschrijving is ‘Spuiten’ 

- De leverancier is ‘Rogal Roterend Galv Industrie’ 
- De besteltijd is 1 werkdag 

- De levertijd is 2 werkdagen 
- De kostensoort is ‘200’ 

- Het toeslagpercentage is 0 % 

 

− Klik op OK om de gegevens te bewaren.  
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1.4 Materialenlijst voorbereiden 

Ook dit bestand is belangrijk voor de logistieke afhandeling van orders. Het is de basis voor inkoop en 
voorraadbeheer. Vooral de voorraadartikelen moeten goed ingevuld zijn. 

 

Tijdens de Basistraining is het aanmaken van materialen uitgebreid aan bod gekomen. We beperken ons hier 

tot de gegevens die van belang zijn voor de logistieke afhandeling van de calculatie zoals: 

• bepaalde eigenschappen als prijzen, standaardafmeting, bestelhoeveelheid, etc. 

• voorraadgegevens 

Daarnaast is de historie van voorraad belangrijk. Hiervoor heeft u een speciale functie tot uw beschikking, 
die de geschiedenis van de voorraadmutaties toont van een afzonderlijk materiaal of van alle 

voorraadmaterialen. Deze functie vindt u onder de knop:  Materiaal historie. 

 

Deze lijst gebruikt onderstaande codes: 

R Reserveringsafboeking 

M Handmatig gewijzigd 

H Herwaardering 
F Productie 

I Inkoop 
C Ongedaan gemaakt 

T Correctieboeking 
O Emballage uit 

B Emballage retour 

 

Materiaalkaart, tabblad Hoofdgegevens 
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Alle gegevens op dit tabblad moeten goed gevuld zijn. Maak hier weloverwogen keuzes:  

• welke eenheid heeft dit materiaal? 

• is dit wel/geen voorraadartikel? 

• moet de voorraad wel/niet tegen VVP gewaardeerd worden? 

• vul ik alleen een netto inkoopprijs in of ook de bruto inkoopprijs? 

• wat moet de verkoopprijs zijn? 

• etc. 

 

Materiaalkaart, tabblad Overige 

 

Wat betreft logistiek zijn hier de volgende velden belangrijk: 
 

Standaard afmeting  In verband met het bestellen van het materiaal en het bepalen van het 

(Std. afmeting) te verwachten verbruik in de calculatie en in verband met de instelling ‘Alleen hele 
standaard afmetingen afboeken’ op het tabblad Voorraad. 

 
Bestelhoeveelheid  De hoeveelheid en eenheid waarin u dit materiaal bestelt. 

 

Bestelnummer  Niet verplicht, maar altijd handig om te vermelden op de bestelbon. 
 

Levertijd Belangrijk in verband met de planning en het moment van bestellen van het 
materiaal. 

 

Kostensoort Per materiaal kunt u aangeven op welke kostensoort u de kosten wilt boeken. De 
kostensoort bepaalt ook op welke grootboekrekening in het financiële systeem de 

kosten geboekt zullen worden. 
 

Tevens kunt u de kostensoort gebruiken in bepaalde overzichten waarbij u de totale kosten kunt groeperen. 
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Materiaalkaart, tabblad Voorraad 

 

Wat betreft logistiek zijn hier onderstaande velden belangrijk. 
 

Voorraad De fysieke voorraad. Dit is de hoeveelheid materiaal dat in het magazijn ligt. Dat wil 
niet zeggen dat deze hoeveelheid beschikbaar is. Er kunnen natuurlijk 

materiaalreserveringen zijn.  

 
Reserveringen De hoeveelheid materiaalreserveringen. Via het knopje achter het aantal kunt u zien 

voor welke orders dit materiaal is gereserveerd. Wanneer u in de Materialenlijst 

staat kunt u de voorraadreservering tonen via de knop . 

 
Op inkoop De hoeveelheid die op de Inkooplijst staat, uitgezonderd de hoeveelheid die al is 

binnengeboekt. 
 

Besteld Hier ziet u hoeveel er al besteld is van de hoeveelheid die op de Inkooplijst staat en 

nog niet binnen is geboekt. 
 

Vrije voorraad  De fysieke voorraad minus de reserveringen. 
 

Economische voorraad De vrije voorraad verhoogd met de bestelde (!) hoeveelheid. 
 

Minimale voorraad De hoeveelheid van het materiaal dat u minimaal op voorraad wilt hebben. 

 
Bestelhoeveelheid Wordt hier nogmaals getoond. U kunt het dus zowel hier als bij het tabblad Overige 

vullen. Dit is dus de hoeveelheid en eenheid waarin dit materiaal besteld wordt. 
 

Locatie   De plaats in het magazijn waar dit materiaal (standaard) te vinden is. 
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Standaard afm.  Deze optie vinkt u aan wanneer u restmateriaal niet meer 
afboeken  in de voorraad wilt zien.  

 

Voorbeeld: 

• Standaardafmeting is 6 meter. Voor de calculatie is 4 meter nodig. 
• Bij het afboeken van de voorraadreservering wordt 4 meter afgeboekt ten laste 

van de calculatie. 

• Vervolgens wordt er automatisch 2 meter van de voorraad afgeboekt met het 

type ‘handmatig’ (dus net alsof u dat handmatig afgeboekt heeft). 
 

Geen inkoop Bij het in productie geven wordt bij voorraadmaterialen gecontroleerd 
combineren of de inkoop gecombineerd kan worden met een bestaande inkoopregel. Dit kan als 

de bestaande inkoopregel nog niet besteld is en de prijs ongewijzigd is. In dat geval 

wordt een aanvullende inkoop gecombineerd. Bij het combineren wordt de eerste 

benodigde datum aangehouden. 

Bij dure materialen kan dit ongewenst zijn. Het kan er dan namelijk voor zorgen dat 
bepaalde series te vroeg binnenkomen. Het materiaal ligt dan te lang op voorraad. 

Daarom kunt u per materiaal aangeven of u combineren wilt toestaan.  

  
 

Materialenlijst bekijken 

Open de Materialenlijst via ‘Stamgegevens → Materialen → Materialen’. 

1. Open een paar verschillende materialen en bestudeer de velden van een voorraad- en van een 

niet-voorraad materiaal. 

2. Leg een filter in de Materialenlijst op alle voorraadartikelen. Gebruik hierbij de optie ‘Gelijk aan 
huidig veld’.  
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1.5 Materiaalkaart aanmaken en wijzigen 

 

  Maak een materiaalkaart aan voor een tafelblad. 

 
 

− Open de Materialenlijst via ‘Stamgegevens → Materialen → Materialen’. 

− Maak een als onderstaand nieuw materiaal aan. Aandachtspunten: Ruw materiaal, géén voorraadartikel. 

- Vul het ‘Materiaalnr.’ in: ‘Grenen plaat’. 

- Geef als omschrijving ‘Grenen plaat tbv tafelblad’.  
- Vink ‘Ruw materiaal’ aan. 

- De eenheid is: ‘m2’. 

- Het is geen voorraadartikel, dus laat deze optie uitgevinkt staan. 
- Controleer of de optie ‘Logistiek verwerken’ is aangevinkt. Zo niet, vink deze dan aan. 

- Kies als ‘Leverancier’ ‘Schmolz + Bickenbach B.V’. 
- De ‘Advies inkoopprijs’ is € 30,-. 

- Bepaal zelf het ‘Toeslagpercentage’. 
- Vul bij het tabblad Overige de Standaardafmeting, Bestelhoeveelheid en Kostensoort in als 

onderstaand. 

 
Hoofdgegevens 

 

Overige 
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  Wijzig het materiaal ‘Bouten’ in grijpvoorraad.  

 
 

− Open de materiaalkaart ‘Bout M16x100’.  

− Vink de optie ‘Logistiek verwerken’ UIT. Dit betekent dat het materiaal nu grijpvoorraad is dat niet 

logistiek wordt verwerkt.  

− Zorg dat de optie ‘Nacalc normatief boeken’ AAN staat. Dit betekent dat in orders de kosten van de 

nacalculatie overgenomen worden van de voorcalculatie. 

 


