
    BEZOEKVERSLAG 

 

 

 

 

 

1. Algemeen / doelstelling 

 

AST Farma wil de backorder functionaliteit in AW gaan gebruiken. In dat kader heeft er vandaag een 

consultancysessie plaatsgevonden om deze functionaliteit in te richten. 

 

 

2. Geplande werkzaamheden 

 

Lijst met onderwerpen: 

1. Backorders 

 

Uitwerking: 

1. Backorders 

AST Farma wil gebruik gaan maken van backorders. Op dit moment wordt er geen gebruik gemaakt van 

de ATP controle, maar kijkt men wat er op dit moment ligt, directe voorraadcontrole. Indien er geen 

voorraad is, wordt de order verder afgemaakt, maar kan niet in delen uitgeleverd worden. 

 

In de verkoopordersoort dient deellevering op JA gezet te worden. (Deze staat nu op Nee, niet 

aangevinkt). In de TESTomgeving is dit voor de ordersoort ingesteld, maar dat zal straks voor alle 

ordersoorten in de PRODomgeving aangepast moeten worden. 

 

Indien er geen voorraad is, is er de mogelijkheid om deze in backorder te zetten. De orderregel is nu ook 

op te splitsen in meerdere afleverregels, die elk afzonderlijk ook in backorder kan worden gezet bij 

onvoldoende voorraad. 

 

Vanuit de verkooporder is het ook mogelijk om artikelen in te kopen die niet op voorraad zijn, waarmee 

ook een koppeling wordt gelegd tussen de verkooporder en inkooporder. Als het artikel dan binnenkomt, 

is deze voorraad gereserveerd voor de gekoppelde verkooporder. 

 

Zodra er een goederenontvangst wordt geboekt, kan daarna het programma ‘vrijgeven backorders’ 

worden gestart. Orders die in backorder staan worden vrijgegeven voor dat product en aantal wat binnen 

is gekomen (en waarvan de voorraadaantallen toereikend zijn) 

 

Vervolgens verloop het normale proces binnen AW door een magazijnbon/pakbon te maken om de 

goederen te versturen. 
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Ten slotte: 

Dit bezoek-/gespreksverslag probeert een getrouw beeld te geven van de zaken die besproken zijn. Mocht er naar uw mening 

een onjuistheid of onvolledigheid in dit verslag voorkomen, dan verzoeken wij u vriendelijk dit per omgaande schriftelijk aan ons 

door te geven. Als wij geen bericht van u ontvangen, gaan wij ervan uit dat u instemt met dit verslag. 

 

 

 

 


