
45. Voorraad onderdelen bijhouden in Gaston Software

Voorraad onderdelen? 

In Gaston Software kunt u onderdelen voorraad bijhouden. U heeft daarvoor een aantal 
programma’s ter beschikking. Ook kunt u deze voorraad in uw financiële administratie laten 
bijhouden.
Gaston werkt met;

1.Inkoop administratie (om Inkooporders bij uw 
leveranciers te plaatsen al dan niet met behulp van 
een besteladvies)
2.Magazijn administratie (om ontvangsten van orders 
of onderdelen op voorraad te boeken, te 
herwaarderen of de aantallen te corrigeren)

De voorraad gaat dus omhoog (aantallen en 
financieel) bij ontvangsten die u boekt via “Magazijn, 
Ontvangsten” en de voorraad gaat weer naar 
beneden doordat u “Verkoop facturen” maakt.
Daarbij is het uiteraard zéér belangrijk dat het juiste 
onderdeelnummer wordt gebruikt.

Met de menukeuze “Voorraad” kunt u de 
artikelvoorraden bekijken, afdrukken of exporteren 
naar een Excel spreadsheet.

Bij sommige modules worden onderdelen 
aangemaakt vanuit een onderdelen bestand van 
derden. Dit gebeurt o.a. bij RAI artikelen en bij Fiat 
onderdelen waarvoor Gaston Software de 
prijswijzigingen bijhoudt.
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Inkoop 
Het aanmaken van een inkooporder gaat als volgt;
Kies “Inkoop” en dan kies” Inkooporders”
Klik ”+” of “Nieuw” voor het aanmaken van een nieuwe inkoop order (bestaande orders kunt u hier 
openen en eventueel wijzigen)
Kies de juiste leverancier (Dit is een crediteur uit uw financiële administratie, kies de gewenste 
ontvangst datum en klik beneden op “Artikel”
Tik een gedeelte van het artikelnummer in en druk op functietoets “F6” waardoor u door het 
gehele artikelbestand zoekt op dit zoek gegeven. U kunt overigens direct onbekende onderdelen 
aanmaken of bestaande wijzigen. In dit geval volgen we artikelnummer 1029384756 Oliefilter.
De voorraadwaardering staat bij de “Verrekenprijs” en dat is weer de inkoop -/- de korting. Deze 
verrekenprijs kunt u hier invullen maar dat hoeft niet aangezien dat gebeurt bij de inkoop regel.
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Magazijn 

Met het aanmaken van een inkoop order gebeurt er verder in Gaston nog niets.
U kunt de inkoop order afdrukken en doorgeven aan uw leverancier.

Onderdelen op voorraad boeken:

Klik op Starten, Werkplaats, Magazijn en klik op: Ontvangsten  
Klik bovenin op “+” of onderin het scherm op “Nieuw” om een nieuwe ontvangst te boeken  
Kies de juiste leverancier, vul de juiste ontvangst datum in en het pakbon nummer  
Kies de juiste inkooporder, als u deze had aangemaakt (deze vindt u door rechtsboven op 
“Verwachte goederen ontvangsten” te klikken waarvan u in 1 keer via “Alles ontvangen registreren”   
Klik in de kolom artikel, om zonder inkooporder direct artikelen in te boeken  
Vul de juiste ontvangen aantallen in en corrigeer indien nodig de inkoopprijs, korting en/of  
verkoopprijs. Deze correcties worden vastgelegd bij de stamgegevens van het artikel en de juiste 
verrekenprijs wordt berekend. Op de eventueel aanwezige voorraad wordt een herwaardering 
geboekt.  
De verrekenprijs is de inkoopprijs -/- de korting  
Klik tot slot op OK en de voorraad wordt geboekt als ook de journaalpost  

Hieronder ziet u de financiële verwerking van de goederen ontvangst in dagboek GO
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De factuur die vervolgens binnenkomt wordt geboekt met als tegenrekening “Te ontvangen inkoop 
facturen” (Uw voorraad was immers al op-geboekt bij de goederen ontvangst).
De journaalpost van de inkoop factuur ziet er als volgt uit:

Verkoop 

We gaan nu dit onderdeel verkopen.
Als we vervolgens dit onderdeel gaan bekijken dan ziet dat er als volgt uit:
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