
Het bedrijf B. is een productiebedrijf met massaproductie van 
elektrische schakelaars.  
Inkoop is een belangrijk proces binnen een organisatie. 
Om goede beleidsbeslissingen ten aanzien van de inkoop te kunnen nemen  
heeft de inkoper allerlei informatie nodig. Deze informatie verzamelt hij 
zowel binnen als buiten de organisatie. De inkoper dient te weten welke 
goederen hij bij welke leveranciers moet bestellen (selectieproces van een 
leverancier). Ze houden daartoe gegevensverzamelingen (leveranciers en 
artikel ) bij.  
Voor een goede planning heeft de afdeling inkoop ook behoefte aan 
informatie van andere afdelingen.  
Het gegevensverwerkend systeem INKOPEN. 
Ten behoeve van de inkoopfunctie worden verschillende gegevens zoals 
inkoopgegevens, leveranciersgegevens en artikelgegevens vastgelegd in het 
informatie systeem. 
Met behulp van deze gegevens kunnen bestellingen worden gedaan in de 
vorm van bestelorders. De gegevens van het bestelorder worden door het 
inkoopsysteem verwerkt in de database. Deze bevat de gegevensverzameling 
Lopende Bestellingen.  
Tenslotte bevat de inkoopdatabase een gegevensverzameling Crediteuren 
met minimaal de volgende elementen leverancierscode, rekeningnummer(s), 
totale afname per maand en cumulatief en per factuurnummer: factuurdatum, 
bestelordernummer, bedrag, vervaldatum, datum en nummer 
betalingsdocument. 
Voor de informatiebehoeften moeten onder meer de volgende overzichten 
geproduceerd kunnen worden: 

• Overzichten per leverancier, per artikel, per leveringsdatum en 
combinaties daarvan; 

• Overzichten waarin zowel, de bestelde als de ontvangen 
goederen voorkomen; 

• Historische overzichten per leverancier; 
• Saldilijsten crediteuren; 
• Overzichten te betalen facturen; 
• Liquiditeitsoverzicht ten behoeve van het financieel beheer 

rekeninghoudend met de vervallen inkoopfacturen. 
 
Het inkoopproces dient te worden geautomatiseerd. Het is de bedoeling om 
progressief het manueel inkoopsysteem af te bouwen. 



We opteren voor een real-time systeem met post-voor-post verwerking, met 
een directe toegang tot de gegevensverzamelingen. 
Het initiatief tot inkoop, de inkoopbeslissing en de bestelling: 
De afdeling inkoop, die als taak heeft zo goed mogelijk in te kopen mag niet 
op eigen initiatief inkopen, maar heeft daarvoor een trigger nodig. Hiervoor 
wordt voor bepaalde artikelen  een bestelvoorraad [het voorraadniveau 
waarbij tot bestelling van de betreffende artikelen wordt overgegaan] 
vastgelegd. Bij vaststelling van de bestelvoorraad  wordt eveneens de 
bestelgrootte [de te bestellen hoeveelheid] bepaald. 
Na iedere mutatie, als gevolg van inkoop- of verkooptransacties , kan het 
programma de economische artikelvoorraad vergelijken met de 
bestelvoorraad. Het systeem genereert een bestelsignaallijst indien de 
economische voorraad beneden de bestelvoorraad daalt. 
Deze lijst wordt beoordeeld door de inkoper. De inkoper voert zijn password 
in het systeem in. Een correcte invoer geeft hem toegang tot bepaalde 
gegevensverzamelingen in de database. 
De inkoper voert de volgende gegevens in en controleert deze aan de hand 
van het beeldscherm: leveranciercode, artikelcode, aantal, bedrag 
bestelorder, en overige voorwaarden. Het systeem kent automatisch een  
volgnummer en de datum van de bestelling toe en legt deze vast. Vervolgens 
maakt het systeem een bestelorder aan en werkt de gegevensverzameling 
Lopende Bestellingen bij. De bestelorders worden naar de leveranciers 
verstuurd. 
De goederenontvangst 
Goederen worden door het magazijn ontvangen. De portier verzorgt een 
voorlopige ontvangstmelding voor de magazijnier en de financiële afdeling. 
Bij ontvangst en controle van de goederen in het magazijn parafeert de 
magazijnier voor ontvangst. 
Vervolgens voert hij de artikelcode in, waarna het systeem de lopende 
bestellingen opzoekt en op het beeldscherm presenteert. 
De magazijnier stelt vast welke bestelling met de betreffende 
goederenontvangst overeenstemt  en voert de gegevens van de ontvangen 
goederen in. Het systeem werkt vervolgens de gegevensverzamelingen 
Lopende Bestellingen en Voorraden bij. 
Als de gegevens van de goederenontvangst niet exact overeenstemmen, 
verwerkt het systeem de verschillen in de gegevensverzameling Lopende 
Bestellingen. Een dergelijke bestelling zal worden aangehouden totdat deze 
volledig uitgevoerd is. 
Vervolgens genereert het systeem een lijst met uitgevoerde bestelorders. 
 



 
De factuurcontrole 
Facturen van de leveranciers komen meestal binnen op de afdeling 
administratie. Binnen de afdeling administratie is een financiële bediende 
verantwoordelijk voor de controle van de inkoopfacturen. Deze controle 
bestaat onder meer uit het narekenen van het factuurbedrag en het 
vergelijken van de factuurgegevens met de bestelorder en de magazijn 
ontvangstbon. 
Bij overeenkomst van deze gegevens worden de factuurgegevens verwerkt 
in de gegevensverzameling Crediteuren.  
 
De betaalbaarstelling van inkoopfacturen 
Het systeem vervaardigt per vervalperiode een lijst van alle te betalen 
facturen. Na controle en eventuele aanpassingen door de rekeninghouder 
vervaardigt het systeem de betaalopdrachten met daarop vermeld 
betaalopdracht nummer, datum opdracht, naam, adres, woonplaats crediteur, 
crediteurencode, bankrekeningnummer, factuurdatum, factuurnummer en 
factuurbedrag. De goedkeuring van de betaalopdrachten door de 
rekeninghouder wordt vastgelegd in een betaalregister. 
Bij het klaarmaken van de betalingsopdrachten  worden de gegevens tevens 
verwerkt in de gegevensverzameling Crediteuren. 
 
 
 

 


