
26. Gaston Software

Onderdelen voorraad inkopen en ontvangen 

Met Gaston Software kunt u uw onderdelen voorraad bijhouden. Daarvoor heeft u de programma’s 
“Inkoop” en “Magazijn” ter beschikking. Via “Inkoop” kunt u orders aanmaken en ook 
“Besteladviezen” Daarnaast ziet u een aantal aanvullende programma’s om uzelf te informeren.
Via” Magazijn” boekt u ontvangsten van hele inkooporders of van individuele onderdelen. U kunt 
hier ook de voorraad corrigeren (aantallen) of herwaarderen (waardes). 

INKOOP 

Via “Inkoop” kunt u “Inkooporders” aanmaken. Kies “Inkooporders” waarna het inkoop orderscherm 
verschijnt. Klik nu bovenin op “+” of onderin op “Nieuw” om een nieuwe inkoop order aan te 
maken. U kunt in dit scherm ook reeds gemaakte inkooporders bekijken en/of wijzigen. Klik op het 
vergrootglas om de reeds aanwezige orders te bekijken.

Selecteer op deze wijze alle artikelen die u wenst te bestellen waarna u de order kunt afdrukken.
U kunt altijd de order opnieuw openen en aantallen wijzigen en/of artikelen toevoegen of 
verwijderen. Bovenin de order wordt het totaal van uw bestelling bijgehouden (ex btw)

Pagina �  van �1 4



Indien een onderdeel nog niet bestaat dan kunt u deze eenvoudig aanmaken.
Klik onderin op “Artikel”
Klik op het “Vergrootglas”
In het zoekscherm dat nu verschijnt kunt u links boven op “Nieuw onderdeel” klikken om het 
nieuwe onderdeel/artikel aan te maken. Zie schermafdruk hieronder.

Bestelt u een artikel speciaal voor een bestaande order, dan kunt u het werkplaats ordernummer 
ingeven bij de bestelling. Na de magazijn ontvangst, kunt u dan via “View ontvangsten voor 
verkoop” zien voor welke orders de onderdelen binnen gekomen zijn.

TIP 

Het is aanbevolen om altijd eerst een inkooporder aan te maken ook al heeft u de bestelling 
telefonisch doorgegeven. Hierdoor houdt u te allen tijde controle over wat al besteld is en wat nog 
niet en bij de ontvangst in het magazijn kunnen we de gehele inkooporder in 1 keer inboeken als 
ontvangen. Uiteraard kun je daar waar nodig op artikelniveau de ontvangen aantallen aanpassen 
waardoor weer backorders ontstaan.
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MAGAZIJN 

In het “Magazijn” boekt u de ontvangsten.

1. Kies vanuit het menu de map “Magazijn”
2. Klik op “Ontvangsten”
3. Klik op de “+” bovenin of “Nieuw” onderin om een nieuwe ontvangst aan te maken.
4. Kies de juiste leverancier (want dan worden alle inkoop orders van deze leverancier getoond)
5. Vul de ontvangstdatum en het pakbonnummer in.
6. Klik rechtsboven op “Verwachte goederenontvangst…”
7. Klik op het vergrootglas naast inkooporder en alle inkooporders van de betreffende leverancier 

worden getoond.
8. Selecteer de juiste inkooporder en klik op “OK”
9. Klik nu rechtsboven op “Alles ontvangen registreren…”
10. Rol terug omhoog in de order en controleer de ontvangen aantallen. Corrigeer indien nodig 

waardoor automatisch backorders ontstaan voor niet of gedeeltelijk niet geleverde onderdelen.
11. Indien nodig kunt u per onderdeel de prijs of korting aanpassen als deze niet zou kloppen.
12. Worden er extra artikelen geleverd, dan kunt u deze gewoon ingeven en ook ontvangen 

boeken.
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FINANCIEEL 

Wat voor boekingen worden gemaakt naar aanleiding van de ontvangsten:

1. Bij het maken van een inkooporder worden geen financiële boekingen gemaakt. U kunt slechts 
bij de onderdelen zien, dat deze besteld en onderweg zijn.

2. Bij het boeken van de goederen ontvangst ontstaat de journaalpost Voorraad onderdelen aan 
Nog te controleren/boeken inkoop facturen. Deze boekingen worden geboekt in het 
dagboek “GO” goederen ontvangsten.

3. De bijbehorende inkoop factuur wordt geboekt in het dagboek “INK” inkoop onderdelen en 
diversen waarbij de Crediteur wordt opgehoogd en deze wordt tegengeboekt op de rekening 
“Nog te controleren inkoop facturen” en de BTW te vorderen hoog rekening.

Wat voor boekingen worden gemaakt naar aanleiding van correcties:

Voorraad correcties worden geboekt in het dagboek “VC” waarbij de voorraad omhoog of omlaag 
gaat en dat wordt tegen geboekt op de grootboekrekening Voorraad herwaarderingen of Kostprijs 
correcties onderdelen.

Wat voor boekingen worden gemaakt naar aanleiding van herwaarderingen:

Indien voorraad wordt hergewaardeerd dan ziet u de boeking niet terug in een dagboek. De 
herwaardering vindt pas plaats bij de eerstvolgende goederen ontvangst van hetzelfde artikel.
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